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Literárny klub jubiluje
Deväťdesiate roky minulého storočia sa javili akoby začiatok všetkého. Začínala nová slobodná éra nášho života a všetci sme sa snažili
dokázať sebe aj iným, že keď sa chce, tak sa už všetko dá. A tak nejako aj
vznikol literárny klub. Mladí ľudia chceli písať, prezentovať svoje pocity,
názory, ale aj formu a štýl, ktorý ich zaujal. Keď sa ma kolegyňa Jarka
Siváková spýtala, či by mohli a či by sa dalo v našich priestoroch, nebola
som proti, a tak sa začali pravidelne stretávať ľudia rôznych vekových
kategórií, z ktorých nakoniec zostali najmä mladí. Zvykli si na seba a aj
keď ma pravidelne pozývali, nešla som. Nie preto, že som nechcela, ale
vidiac ich otvorenosť, vzájomnú dôveru, poznávanie sa a samozrejme záujem o tvorbu, mala som pocit, že ku nim nepatrím. Boli zvyknutí na seba,
poznali sa a nechcela som svojou prítomnosťou rušiť ich tvorivosť. O ich
činnosti som samozrejme vedela, poznala som ich z rozprávania a keď sme
im začali vydávať zborníky, prečítala som si aj ich práce. Vytvorili
komunitu, ktorá veľmi chcela písať a ktorá chcela aj veľa vedieť a darilo
sa im to.
No nič netrvá večne, mnohí po čase odišli na vysoké školy, iní sa odsťahovali a ďalší možno zostali, ale nemali dosť síl a odvahy pokračovať.
A tak sa za tie roky vystriedalo niekoľko generácií autorov, ale aj ich vedúcich. Zostala po nich všetkých pozitívna stopa. Chcem im poďakovať
a veriť, že všetci tí, ktorí prišli, chodili a chodia do svojho klubu radi.
Aktivity, ktoré v posledných rokoch kolega Michal Abelovský pre nich
pripravil, sú jedinečné (Vlak literatúry, Mladí s mladým, Novlitero a ďalšie), svedčia o vážnosti a zmysluplnosti tvorby, ale aj vzájomného stretávania sa. Verím, že to bude ešte dlho. Nech sa im darí.
Mária Ambrušová,
riaditeľka (do 31. 10. 2021)
Novohradského osvetového strediska v Lučenci
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Milí klubisti – bývalí aj súčasní,
čas je neúprosný a vraj prešlo už tridsať rokov od založenia nášho
literárneho klubu V.L.A.S. Patrí medzi najstaršie, najúspešnejšie, ale aj
najstabilnejšie kluby na Slovensku a verím, že to aj tak ostane.
Dovoľte mi teda, ako „mame zakladateľke“ (tak ma nazvala p. riaditeľka Ambrušová), a ja sa tomu titulu nebránim, trochu nostalgických spomienok na jeho začiatky. Bol to čas vzájomných spoznávaní, kedy som ja
nevedela, či nastane medzi mnou a nádejnými autormi ten ozajstný súzvuk
duší, a už vôbec mi nenapadlo, že budem písať o histórii klubu ešte aj po
tridsiatich rokoch a som zato vďačná. Na stretnutiach ma tešila symbióza
mladých a starších skúsenejších, ktorí sa brali ako seberovní. Prijímali kritiku, ale aj pochvalu a povzbudenie.
Pred sebou vidím malú rebelku s piercingom, ešte vtedy žiačku ZŠ
Radku Hoffmanovú, ale už vtedy talentovanú poetku, jej staršiu sestru, tiež
poetku Martinu, Jara Szabóa (Jerryho), ktorý, hoci bol skvelý recitátor, si
svoje poviedky nikdy nechcel prezentovať sám. O prednes týchto poviedok, ale aj svojich sa vždy postarala Katka Mišíková. Oživenie do klubu
a aj do tvorby vnieslo trio stredoškolákov – Peter Szentpéteri, Marek Kuruc, Miro Macko. Rada si spomínam a nikdy nezabudnem na Mišku Galádovú, Vlaďku Ďurákovú, Evku Nôtovú, Anku Slatinskú, Tijanu Čečezovú, Ivku Čopovú, Ferryho Széplakyho, Ivana Bračoka, Martina Dzúra,
Gitku Janštovú, Števku Drastíkovú, brata Mária, Martinu Magicovú, Jozefa Trtola, ako aj na „túlavého básnika“ Františka Pastirčáka z Bardejova...,
to boli tí prví.
Rokmi, samozrejme, pribúdali ďalší nádejní básnici a prozaici a s nimi aj ocenenia nielen na regionálnej, ale aj na celoslovenskej úrovni. Členstvo v klube sa menilo, tí mladší odchádzali do škôl mimo mesta na stredné i vysoké školy, za prácou do iných miest a aj do zahraničia. Niektorí
ešte písali aj po odchode z Lučenca, ale väčšina sa s tvorbou odmlčala.
Vždy ma potešilo, keď sa za mnou zastavili, alebo sme sa stretli v meste,
kine, divadle a tak. S niektorými som stále v kontakte cez sociálne siete,
maily. Úprimne ma teší, že na mňa ani po toľkých rokoch nezabudli, ako
ani ja nikdy nezabudnem na nich. Práca s literárnym klubom bola moja
„srdcovka“ .
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Po odchode do dôchodku som odovzdala literárny klub do správnych
rúk kolegu Miška Abelovského, ktorý ho ďalej vedie a aj jeho zásluhou je
stále v povedomí verejnosti. Do ďalšej tridsiatky prajem organizátorom
aj autorom veľa inšpirácie a tvorivého elánu!
Jarmila Siváková,
zakladateľka LK

Zľava: Hana Košková, Ľubomíra Karmanová a Jarmila Siváková
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Moje pôsobenie v klube
Keď som prvý raz prišla na klubové stretnutie, nemyslela som, že tam
niekto príde. A zrazu... toľko neznámych začínajúcich autorov, ktorí odo
mňa čakali dobrú radu, lebo vedeli, že sa venujem literatúre a písaniu.
Náš literárny klub V.L.A.S. nie je ani doteraz a ani nikdy nebol formálny. Všetci tí, ktorí do neho chodili, a vystriedalo sa ich za tie roky
dosť, si naň spomínajú v dobrom. Mám spätnú väzbu od mnohých. Raz v
mesiaci sme sa schádzali v Regionálnom osvetovom stredisku Lučenec a v
čase jeho renovácie aj na iných miestach. Bolo aj také obdobie, že sa
autori chceli stretnúť aj každé dva týždne. Vtedy bolo v klube silné
autorské zázemie. Najmä gymnazisti boli omnoho tvorivejší ako v súčasnosti. Do klubu chodili i ľudia, ktorí chceli vedieť niečo viacej o kultúrnom dianí na Slovensku. Vždy som do klubu prinášala literárne časopisy:
Slovenské pohľady, Romboid, Dotyky, Revue svetovej literatúry (to už
prestalo vychádzať). Prichádzal medzi nás výtvarník pán Tibor Pupala,
pani Lýdia Olšinská, ale často i takí ľudia, ktorí nepísali, písali len sporadicky, ale radi počúvali o dianí v kultúre. Klub bol miestom, vraj jediným v meste, kde sa mohli dozvedieť o tvorbe a o najnovšom dianí. No
najdôležitejšou náplňou práce v klube bolo hodnotenie tvorby píšúcich
autorov. Hodnotili všetci a konečné resumé sa dozvedeli odo mňa. Mnohí
autori mali pocit, že vedia o spisovateľskej práci všetko. Poznali teóriu, ale
to niekedy nestačí. Netušili, že práca so slovom musí byť precízna a nie
živelná. Preto sme poviedky a básne analyzovali až do detailov. Kritika
bola konštruktívna a nie odsudzujúca. Niekedy sme „samozvaných géniov“ aj uzemnili. Najmä ak si mysleli, že už všetko vedia. S členmi klubu
sme „vychytávali“ chyby, často sme sa poškriepili, niektorí členovia sa aj
urazili, ale opäť prišli na ďalšie stretnutie. Boli šťastní, keď ich práce
odzneli v rozhlase, objavili sa v Dotykoch, vyhrali literárne súťaže. Pracovali sme podľa plánu. Vždy som sa snažila do plánu zaradiť informácie,
ktoré by všetkých zaujali. Zväčša o svetovej poézii a próze, dramatickom
umení o tvorivých osobnostiach kultúry, o nóbelistoch a podobne. Často
sme mali tvorivé dielne. Na náhle vymyslené témy, ktoré autori nečakali.
Za chodu písali rôzne žánre na jednu tému. Najčastejšie to boli básne.
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Každý po danom termíne prečítal, čo napísal. Raz sme písali aj báseň
na pokračovanie. Škoda, že som si ju neodložila. Odkladala som si od klubistov pozdravy zo stužkovej, svadobné oznámenia, ale „žiaľ“ aj parte. Na
pohrebe našej členky Ľubky Zdechovanovej som sa v mene klubu lúčila s
ňou v dome smútku. Sťahovalo mi hrdlo aj všetkým z klubu, ktorí na pohrebe boli.
Aké boli vzťahy medzi nami? Aj po kritike z mojej strany dobré. Klubisti chodili spontánne na prezentácie kníh (aj vlastných Martin Dzúr).
Najkrajší mesiac bol pre nás december. V klube bolo cítiť predvianočnú
atmosféru. Hodnotili sme celoročné dianie v klube, tešili sa z tvorivých
úspechov. Myslím, že hovorím za všetkých. A tí členovia klubu, ktorí si
pamätajú začiatky klubovej činnosti, možno dodnes objavujú v sebe stopu,
keď mohli na chvíľu vypnúť zo študentských starostí a pracovných povinností a stretnúť sa s ľuďmi rovnakého cítenia. Byť spolu na jednej tvorivej vlne. Klub bol aj pre mňa a doteraz je, aj keď vo virtuálnej podobe,
vzpruhou pre moju vlastnú literárnu činnosť.
Hana Košková,
lektorka klubu
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Spomienka na vreckové letisko anjelskych snov
alebo Niekde je predsa len začiatok...
Nebola som dievčatkom, ktoré sa rado hrá s bábikami. Áno, nejaké
som mala, pretože všetky dievčatá mali, respektíve spoločnosť viedla
dievčatá k bábikám a chlapcov k autíčkam. Už vtedy moja malá rebelantská duša ostro kritizovala predpojatosť a šuflíkovanie spoločnosťou. Milovala som knihy. Pardón, doteraz ich milujem. A písanie, to šlo s knihami
ruka v ruke. Ako osemročná som si nacvičovala podpis spisovateľky.
Vždy som túžila potom, aby ma písanie živilo. Vlastne z istej časti ma aj
živí, ale na Slovensku je to „hrdlačina“, aj keď si niektorí myslia, aké milióny zarábajú spisovatelia. A že je to len tak, šmahom ruky, niečo napísať.
Počas základnej školy som písala romantické príbehy. Moje spolužiačky sa
vždy tešili na pokračovanie. Z romantických príbehov som na strednej
škole prešla na poéziu. Vtedy sme sa na slovenčine učili o beatnikoch, ktorí moju tvorbu veľmi ovplyvnili. Romantické predstavy dali adié v mojej
poézii a do popredia sa dostala animálnosť, vulgárnosť, irónia. Všetko, čomu sa vtedajšia prizma spoločnosti bránila. Naozaj si nespomínam ako
presne som sa dostala do Novohradského osvetového strediska v Lučenci
na literárny klub. Pamätám si len začiatočnícku trému v prednese vlastných básní. Vtedy tam bolo veľa mladých ľudí. Poetov aj prozaikov. Najmladšia bola Radka. Jej sestru som spoznala v kultovej krčme Slimák, kde
si väčšina z nás urobila detašované pracovisko. Každopádne, literárny klub
mi každý pondelok (alebo to bol štvrtok?) ponúkal útočisko, priestor pre
vlastný názor. S láskou nás vždy vítala Jarka Siváková. Vždy sa nás
pýtala, ako sa máme, čo máme nové. Vždy nás počúvala. Teraz rozmýšľam nad tým, kedy hovorila o sebe. Asi nikdy. Vždy počúvala len nás.
Našu tvorbu, starosti, radosti, úspechy i neúspechy. Bola dušou klubu, obrovským porozumením a láskou. Aj preto sme tam radi chodili. Naším
mentorom bola Hana Košková, spisovateľka, o ktorej som predtým nepočula. Veď prečo sa učiť na hodinách literatúry o živých slovenských spisovateľoch? Vždy majú väčší priestor tí, ktorí nie sú už medzi nami.
A verím, že by ich tak potešilo a aj nás tvorivých, keby sme sa s nimi
prostredníctvom hodín SJ a literatúry zoznámili a mohli osobne porozprávať. Pýtať sa a diskutovať. Chvalabohu, že sme mali tú možnosť s pani
Koškovou.
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Mala pochopenie pre moje básne, povedala nám priamo,
nikdy nechodila okolo horúcej
kaše, a tak sme sa naučili prijímať aj kritiku, nielen chválu.
Mnohokrát naše tínedžerské
horkokrvné názory a myšlienky
burcovali do generačných diskusií, ale nikdy sme osvetu ani
kolektív „nezapálili“. Stala sa z
nás literárna rodina, ktorá ma v
mnohom formovala celú strednú školu.
Dokonca
ešte vpredstaviť
prvý rok
Dokonca ešte v prvý rok na vysokej škole som
si nevedela
na klubu.
vysokej škole som si
pondelok (alebo ten štvrtok?) bez literárneho
nevedelapočas
predstaviť
pondelok
Názov literárneho klubu V.L.A.S vznikol
našej prezentácie
(alebo
ten štvrtok?)
v Rimavskej Sobote. Viac bolo účinkujúcich
ako divákov,
ale bolo to bez
neliterárneho
klubu. v ktorom som
zabudnuteľné a chvalabohu, že je z toho aj
video záznam,
zistila, že som niekedy nosila aj žlté tričko. O názve rozhodli diváci, keďže
sme ich poprosili, aby nám s týmto drobným problémom pomohli. Odsúhlasili sme si to kolektívne a bolo. S niektorými z klubu som doteraz
v kontakte: Jarík Jerry Szabó, Ferko Széplaky, Evka Kadlubeková, Maťka
Hoffmannová, Tijana Čečézová a na ostatných s láskou spomínam.
Literárny klub bol pre nás vtedy veľmi dôležitou časťou našich životov. Mohli sme v ňom byť sami sebou, viesť rozhovory na témy, o ktorých
sa nehovorilo bežne, mohli sme si dať bez ostychu na balkóne cigaretku
a neskrývať sa. Boli sme vypočutí. A dnes je nesmierne dôležité, aby bol
mladý človek vypočutý. Takýto literárny klub by som dopriala každému,
aby vedel, že tam sa cíti naozaj doma. ĎAKUJEM
Katka Mišíková Hitzingerová
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(Novohradské literárne osobnosti)
Literárny projekt po stopách významných osobností literatúry v Novohrade a pripomenutie 30. výročia vzniku literárneho klubu. Skladá sa z
dvoch častí. Prvá časť je venovaná literárnym osobnostiam, spojená s exkurziou po ich rodiskách – pôsobiskách a uskutočnila sa 11. 9. 2021.
Druhá časť je literárna dielňa na tému 30 rokov Literárneho klubu
V.L.A.S. a mala sa konať 23. 11. 2021, ale pre pandémiu bola preložená.
 Literárna dielňa na tému 30 rokov Literárneho klubu V.L.A.S
Ako pristupovať k básni (doc. PaedDr. Július Lomenčík, PhD.)
Tridsaťročný VLAS (Hana Košková)
Nie všetko čo znesie papier, znesie aj javisko (Mgr. art. Katarína
Hitzingerová, ArtD.
 Literárna exkurzia na tému Novohradské literárne osobnosti
Novlitero – alebo literárne potulky po Novohrade
Po dlhšej prestávke, ktorú spôsobila pandémia, sa konečne členovia
literárneho klubu V.L.A.S. (pôsobí pri NOS v Lučenci) zišli a spoločne sa
vydali na literárne potulky po Novohrade. Cieľom stretnutia 11. 9. 2021
sa stala návšteva piatich novohradských obcí, z ktorých pochádzajú významní slovenskí literáti.
Neboli to len aktívni členovia literárneho klubu, ale aj spolupracovníci, ktorí sa aktívne podieľajú na jeho smerovaní a udržaní literárnej
úrovne. Okrem pani Hany Koškovej, ktorá je literárna stálica a roky odborne klub vedie, prišiel aj doc. Július Lomenčík z Filozofickej fakulty
Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici, ktorý sa podujal informovať
o živote a diele osobností. Cestu k nám si opäť našiel osvedčený moderátor
Ing. Ján Cíger z Mädokýša. Samozrejme a pracovníci Novohradského
osvetového strediska, hlavne Mišo (Michal Abelovský), ktorý celé podujatie perfektne pripravil a partneri, ktorí sa zapojili do podujatia, ako pani
zástupkyňa riaditeľky Gymnázia BST, pani starostka z Gregorovej Viesky
a páni starostovia z Vidinej, Dobroče a Polichna.
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Slnkom zaliaty sobotný deň sľuboval krásne výhľady po Novohrade.
1. Pred budovu Gymnázia BST v Lučenci prišli tí, ktorých téma zaujíma.
Pani zástupkyňa Mgr. Anita Dzúrová s potešením privítala účastníkov
a zaželala príjemný „literárny deň“. Po ďalších príhovoroch sa pohľady
všetkých upreli na pána Jozefa Drenka, miestneho historika a kronikára,
ale aj bývalého stredoškolského profesora. Posledných 30 rokov aktívne
predstavuje mnohé historické osobnosti nielen z Lučenca, ale aj z iných
zaujímavých lokalít. Nechýbajú ani mnohé historické udalosti, zaujímavé
miesta, v krátkosti povedané – tematický záber jeho prác je nesmierne široký. Dožil sa 80-tky a všetci mu prajeme dobré zdravie do ďalších dní
a rokov. Slavomír Ondrejovič je ďalšia osobnosť, jazykovedec, ktorý pochádza z Novohradu a ako jubilant oslavuje 75 rokov. Doc. Lomenčík zdôraznil, že jazykovedcov z regiónu bolo viac – napr. Eugen Jóna, Ján Matejčík, Ján Findra a i. Veľmi zaujímavým spôsobom priblížil ich prácu.
Súčasťou odborného vstupu bola ukážka z prác obidvoch jubilantov.
2. Účastníci nastúpili do autobusu a vydali sa na cestu po ďalších obciach.
Vo Vidinej bol už pripravený starosta Ing. Ján Šupica, ktorý všetkých
privítal, oboznámil v krátkosti s históriou obce a doc. Lomenčík sa rozhovoril o živote a tvorbe známeho literárneho kritika Júliusa Nogeho, ktorý by mal 90-tku.
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Vo svojej literárnej tvorbe sa venoval literárnohistorickému skúmaniu prózy 19. a 20.storočia. O jeho vzťahu k rodnému kraju svedčí aj jeho
pseudonym – Juraj Vidovenec. Doc. Lomenčík citoval práve Michala Gáfrika, s ktorým boli konškoláci, kamaráti a študovali slovenčinu a literárnu
vedu. Dozvedeli sme sa veľmi zaujímavé príhody zo života tohto literáta.
Cesta ďalej viedla do Gregorovej Viesky.
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3. V Gregorovej Vieske sa narodil v roku 1931 Michal Gáfrik, ktorého
životný príbeh je plný rôznych životných peripetií poznačených dobovými
reáliami, hlavne z obdobia socializmu. Pracoval na Ústave slovenskej literatúry a keď prišli 70-te roky, jeho život sa radikálne zmenil. Od roku
1973 mal zákaz publikovať, a tak jeho práce, ktoré boli zamerané na
slovenskú modernu, vyšli až po roku 1989, keď sa vrátil do Literárnovedného ústavu SAV. Starostka Bc. Renata Hrnčiarová porozprávala
o malej dedinke (asi 150 obyvateľov), kde ešte stojí rodný dom Michala
Gáfrika, poďakovala za návštevu a informovala prítomných o čulom spoločensko-kultúrnom živote, ktorý v obci organizujú. Všetci sme odchádzali
očarení atmosférou tejto malej dedinky.

4. A už nasledovala Dobroč, obec, v ktorej uzrel svetlo sveta PhDr. Ivan
Kusý, DrSc. Pripomenuli sme si 100 rokov od jeho narodenia. Patril
k zakladateľským osobnostiam profesionálnej literárnej vedy na Slovensku. Písal v mnohých publikáciách o J. M. Hurbanovi, o L. Nádaši-Jégem,
S. H. Vajanskom, E. Šoltésovej a hlavne o B. S. Timrave. Venoval sa aj
epickým dielam s povstaleckou tematikou, ale najviac ho zaujala práve
Timrava.
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V Dobroči v čase nášho príchodu prebiehala urbárska schôdza, ktorej
sa zúčastnil značný počet ľudí z okolitých obcí. Gajdoš (Andrej Babiar),
ktorý sprevádzal „literárnu výpravu“ svojím vystúpením, spríjemnil sobotné poludnie. Doc. Lomenčík veľmi precízne a s nadhľadom zhodnotil
tvorbu Ivana Kusého, ktorý sa s Timravou osobne poznal a podľa možností ju aj navštevoval. Vydal korešpondenciu Timravy a Šoltésovej,
pripravil nové vydanie Timraviných zobraných spisov.

5. Po občerstvení sme sa vydali do jej rodiska – do Polichna. Tu vládol čulý ruch a prebiehalo čítanie jej poviedok, ktoré zorganizovala Novohradská
knižnica Lučenec. Každý rok na jeseň obec Polichno organizuje súťaž
o najlepší ovocný koláč. Vôňa sa už šírila hlavnou ulicou a mnohí netrpezlivo čakali na výsledok. A prišla posledná zastávka, a kto o tvorbe Timravy nevedel všetko, tak bola príležitosť, aby si svoje vedomosti doplnil.
Aj obdivovať bolo čo. Farskú budovu, ktorá je v dlhodobej rekonštrukcii,
nádherné kroje, kostol, záhradu, ale aj neďalekú studničku, po ktorej si
dala meno.
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Krásne jesenné popoludnie bolo ako stvorené na počúvanie Timraviných poviedok a na zamyslenie sa nad jej životom, ktorý prežila
v týchto dedinách vzdialených od centra. Napriek tomu je jej tvorba súčasná aj dnes.
Verím, že literárne potulky po Novohrade zanechali v každom účastníkovi pocit zmysluplne prežitého dňa. A nielen v účastníkoch, ale aj predstavitelia obcí so záujmom počúvali o svojich rodákoch a mnohí neskrývali prekvapenie, že o nich vedeli možno len málo. Ale to môžeme zmeniť
prípravou ďalších stretnutí. Ďakujeme im všetkým za priateľské prijatie
a skvelú atmosféru v každej obci.
Mária Ambrušová

16

Novohradské osvetové stredisko

LITERÁRNY KLUB V. L. A. S. JUBILUJE – 30

2021

Založený bol pri Regionálnom kultúrnom stredisku v Lučenci v novembri roku 1991. Jeho poslaním bolo vytvorenie podmienok pre stretávanie sa začínajúcich autorov a záujemcov o literatúru a možnosť prezentácie ich tvorby na verejnosti. Názov V.L.A.S. znamená Vreckové letisko
autorských snov, autorom loga je Ľubomír Činčura.
Zakladateľkou a vedúcou klubu bola do roku 2009 Jarmila Siváková, od r. 2010 ho organizačne vedie Michal Abelovský. Lektorkou LK
je od roku 1996 až dodnes spisovateľka Hana Košková.
Založenie
V novembri 1991 bola vyhlásená celoslovenská súťaž pre mladých
autorov a literárnych klubov „Literárny Zvolen.“ V Lučenci v tom období
už literárny klub nefungoval, garantom súťaže sa stalo Regionálne osvetové stredisko (teraz Novohradské osvetové stredisko). Podmienky súťaže
sme poslali školám, kultúrnym inštitúciám, študentským a regionálnym
novinám a časopisom.
Prišlo mnoho literárnych diel, samozrejme rôznej kvality, z ktorých
sme najlepšie poslali do súťaže a všetky boli ocenené. Pravdu povediac, taký pozitívny ohlas sme ani nečakali. K založeniu klubu nás doviedli nielen
získané mená a adresy autorov, ale aj výborné hodnotenia našich regionálnych autorov v súťaži. Po dohode s p. riaditeľkou Ambrušovou sme teda
pri našej organizácii založili literárny klub. Chceli sme vytvoriť, a aj sa
nám to podarilo, priestor na pravidelné stretávanie sa začínajúcich autorov,
ale aj záujemcov o literatúru s možnosťou prezentácie ich tvorby. Ohlasy
boli nadmieru pozitívne a na stretnutie prišli nádejní literáti rôzneho veku
a zamestnania.
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Stretnutia
sa konali raz mesačne v priestoroch NOS, niekedy aj viackrát, podľa potreby a aj želaní samotných členov. Na stretnutiach sa hodnotila tvorba našich klubistov, ale aj iných autorov, viedli sa nekonečné debaty o kultúre
a spoločenskom dianí vôbec, konal sa výber prác na rôzne súťaže. V snahe
dostať klub do povedomia verejnosti, sme sa schádzali nielen v priestoroch
NOS, ale aj napr. v priestoroch kultového kníhkupectva Phoenix, Café Lehár v lučeneckej Redute, čajovni, divadielku Domu kultúry, v priestoroch
Novohradského múzea a galérie, cukrárni, kaviarni a pod.

Prínos pre LK znamenal príchod renomovanej spisovateľky Hanky
Koškovej, ktorá sa ako lektorka venovala tvorbe autorov, rozoberala s nimi
klady a zápory, chválila, ale keď bolo treba, aj kritizovala a tých oceňovaných držala pri zemi.
Neskôr sme organizovali výmenné návštevy literárnych klubov,
stretnutia so spisovateľmi. Na stretnutí nášho klubu s literátmi v Rimavskej Sobote sa vyhlásila súťaž o názov klubu a suverénne to vyhralo
„Vreckové letisko anjelských (neskôr autorských) snov. Potom sa uvádzala len skratka – V.L.A.S.
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Príjemné boli stretnutia so spisovateľmi Danielom Hevierom, Dušanom Mitanom spojené s prezentáciou tvorby v kníhkupectve Phoenix. Pozvanie prijali poetka Anka Ondrejková z Liptovského Mikuláša a prozaička
Marta Hlušíková z Rimavskej Soboty.
Od názvu klubu sa odvíjala aj každoročná prezentácia tvorby Letisko
pre sny. Naše stretnutia obohatili aj LK z Prievidze, Veľkého Krtíša, Popradu.
Autori sa úspešne prezentovali v rozhlasovej relácii rádia Devín
Hronka, v časopise Dotyky, v prílohách regionálnych novín. Takmer sa
nestalo, keď sme poslali básne alebo poviedky do rôznych súťaží, žeby
neboli ocenené.
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Edičná činnosť
Zborníky z tvorby LK:
r. vyd. 2000 – Neškrabte si to!
2007 – Zabudnem si tu kúsok duše
2009 – Drevená lastovička
2011 – Slovom k slovu
2013 – Vlak literatúry
2015 – Mladí s mladým
2016 – H/VLAS ne/utopíš
2018 – Vlak literatúry
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Z individuálnej tvorby členov LK:









Radka Hoffmanová: Prečo tam máš dva fúriky (2003)
Mário Tinák: Priateľom (2010)
Martin Dzúr: Dekonštrukcia podľa času (2011)
Jozef Trtol: Kroky pod Akropolou (2003)
Humno plné anjelov (2003)
Posledný Kentaur (2009)
František Pastirčák: Slepec cez palubu (2000)
Eva Kmeťová: Grafikon (2012)
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Zoznam umiestnení členov na súťažiach:
Rok: Súťaž:
2017 Literárny Lučenec

Meno:
Lucia Kresanová

2016 Literárny Lučenec

František Széplaky

2016 Literárny Lučenec

Lucia Kresanová

2015 Krídla Ivana Laučíka Štefánia Drastíková
2014 Literárna Senica

Lucia Kresanová

2014 Literárny Lučenec

Lucia Kresanová

2013 Literárny Lučenec

Daniel Szoó

2012 Literárna Senica

Vladislav Král

2010 Literárny Lučenec

Vladislav Král
Diana Čechovičová
Monika Račková

2009 Benediktova lit.
Prievidza
Tak píšem ja
2005 Poetická Ľubovňa
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František Széplaky
Monika Račková
Jozef Trtol
Martin Dzúr
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Umiestnenie:
2. miesto za poéziu
v II. kategórii
Cena primátorky
mesta Lučenec
1. miesto za poéziu
v II. kategórii
Čestné uznanie za
poéziu
1. miesto za poéziu
v I. kategórii
3. miesto za poéziu
v I. kategórii
3. miesto za poéziu
v II. kategórii
Čestné uznanie
v III. kat. poézia
Čestné uznanie
v kat. poézia nad 21
rokov

1. miesto – próza
Cena primátora
mesta Stará
Ľubovňa
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Ocenenia:
 2017 Hana Košková získala výročnú cenu za literárnu tvorbu pre
deti. Ocenenie udelili Vydavateľstvo DAXE a redakcia časopisu
Maxík za tvorbu pre deti v roku 2017.
 2016 František Széplaky získal Cenu primátorky mesta Lučenec na
súťaži Literárny Lučenec.
 2015 Lucia Kresanová získala Cenu primátorky mesta Lučenec za
inovačný a tvorivý prístup, udelená bola v rámci súťaže Literárny
Lučenec.
 2012 Martin Dzúr si za svoj literárny debut „Dekonštrukcia podľa
času“, prevzal ocenenie Literárneho fondu – Cenu Ivana Kraska.
 2011 Jarmila Siváková – zakladajúca členka a vedúca LK získala
ocenenie „Pocta generálneho riaditeľa Národného osvetového centra“.
Ocenenia z literárnych súťaží:
 LITERÁRNY ZVOLEN: Katarína Mišíková, laureátka v poézii,
ČU z rôznych ročníkov LZ – Tijana Čečezová, Marek Kuruc, Renáta
Oláhová, Peter Szentpéri, Ľuboslava Zdechovanová (poézia), Michaela Teplanová (próza).
 LITERÁRNA SENICA L. Novomeského: umiestnenie na prvých
troch miestach v poézii – Tijana Čečezová, Martina Hoffmanová,
Radka Hoffmanová, Marek Kuruc, Martina Magicová, Katarína Mišíková a i.
 MÚZA MICHALOVCE: Linda Řežábková, Martina Magicová,
Anna Slatinská – čestné uznania v poézii.
 POETICKÁ ĽUBOVŇA 2005 – XIV. ročník celoslovenskej literárnej súťaže začínajúcich autorov – PRÓZA: 1. miesto: Martin
DZÚR, Lučenec
 CENA PRIMÁTORA MESTA STARÁ ĽUBOVŇA: Martin
DZÚR, Lučenec
 TAK PÍŠEM JA 2009: František Széplaky
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Členovia LK publikovali aj v časopisoch:
Dotyky (časopis pre mladú literatúru a umenie) – Tijana Čečezová,
Jana Hanzelová, Martina Hoffmanová, Martina Magicová, Katka Mišíková, Eva Nôtová, Anna Slatinská. Osobitne bol literárny klub predstavený v čísle 1/2014.
Slovenské národné noviny, príloha Orol Tatranský – Tijana Čečezová, Radka Hoffmanová, Miroslav Macko, Katka Mišiková.
V regionálnej tlači – MY Novohradské noviny, REKUS, kultúrny
mesačník, vydáva NOS v Lučenci.
V rozhlasovej literárnej relácii Hronka, ktorú vysiela stanica Devín,
odznela básnická tvorba Vladimíry Ďurákovej v r. 1999 a v novembri a
decembri 2002 Evy Nôtovej a Martiny Magicovej.
Významnejšie podujatia:

2020 – 2021 LK V.L.A.S. virtuálne – Píšeme na diaľku

Nikto to nečakal, ale doba pandémie prišla a s ňou aj množstvo
opatrení a obmedzení. Tvoriť či písať zakázané nebolo a tak sa klub
preorientoval na virtuálny priestor. Každý mesiac je to virtuálny klub
(príhovor lektorky, tvorba a hodnotenie autorov) a virtuálny hosť.
https://www.facebook.com/novohradskaosveta
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2018 – PÍŠEME PRE DETI
Pod týmto názvom sa realizovali literárne
tvorivé dielne pre deti a mládež v štyroch základných školách. V meste Lučenec to bolo v
dvoch školách – ZŠ Vajanského (12. 6. 2018)
a ZŠ M. R. Štefánika (13. 6. 2018). ZŠ s MŠ v
Cinobani bola 18. 6. 2018 miestom konania tretieho bloku literárnych dielní. V ten istý deň sa
projekt uskutočnil aj v ZŠ Slobody Poltár. Tu
boli účastníkmi projektu aj žiaci druhej školy
v meste – ZŠ Školská. Všetkých tvorivých
stretnutí sa zúčastnili dvaja lektori – Hana
Košková a Peter Gajdošík, ktorí sa venujú aj
literárnej tvorbe pre deti.
Zámerom organizátorov bolo pripraviť „pilotný projekt“ zameraný
na tvorbu detí a mládeže, na rozšírenie ich poznatkov, vedomostí a informovanosti či už o tvorbu regionálnych autorov, alebo o tom, ako vzniká
príbeh, poviedka, alebo iná literárna forma. Hovorili aj o tom ako dať príbehu názov, ako mená hlavných predstaviteľov, hrdinov a pod.
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Celá snaha organizátorov a lektorov vyvrcholila v motivácii detských
autorov, ktorí sa odhodlali a možno prvýkrát napísali – vlastnoručne –
svoje literárne dielko. To bol cieľ projektu, ktorý sa naplnil. Vznikli vlastné literárne prejavy žiakov. Z ich tvorby vybrala do zborníka Píšeme pre
deti spisovateľka Hana Košková celkom 17 prác jednotlivcov, ale aj
kolektívnych autorov. Do projektu sa prihlásilo 73 žiakov a zapojila takmer stovka účastníkov.
Podujatie z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia.

2018 – VLAK LITERATÚRY
Netradičná prezentácia tvorby, čítačka, literárna turistika..., a to všetko
nielen v pohybe, teda vo vlaku, ale aj a na pevných miestach, čiže dvoch
železničných staniciach (Lučenec a Kokava nad Rimavicou) a v lučenskej Tančiarni Franz.
Literárny projekt pod týmto názvom sa realizoval 12. septembra 2018
a nadviazali sme ním na projekt spred piatich rokov. Na prvý pohľad to
vyzerá jednoducho..., niekto si sadne do vlaku a niečo prečíta. Ale tá príprava trvá podstatne dlhšie. Už od februára sme začali rokovania, najskôr
s Klubom historickej techniky (KHT) Zvolen, lebo snahou bolo pôvodne
zabezpečiť historický vlak. Pevne stanovený termín KHT na 28. júla nám
nevyhovoval, keďže sme zabezpečovali iné veľké podujatie. Po mnohých
telefonátoch a „mejloch“ nasledovalo osobné rokovanie so zástupcom Železničnej spoločnosti Slovensko, bez ktorej by sa projekt nedal realizovať.
Rokovanie o spolupráci sa uskutočnilo 15. marca vo Zvolene za účasti
Michala Abelovského a Mgr. Vladimíra Podrackého, obchodného managera sekcie obchodu a marketingu. Vybrali sme železničnú trať Lučenec
– Utekáč, ale s vystúpením v Kokave nad Rimavicou z dôvodu 110. výročia príchodu prvého vlaku do tejto obce. Neskôr aj presný dátum a konkrétny osobný vlak. Odbor komunikácie ŽSR, Mgr. Ivana Popluhárová, zástupkyňa riaditeľky, nám 19. júna 2018 akciu povolil.
Ešte začiatkom apríla sme viacerým literárnym klubom, ale aj jednotlivcom poslali mailom prihlášky, ktorých uzávierka bola 31. mája 2018.
Od júna nasledoval výber toho najlepšieho zo všetkých zaslaných prác,
ktorý mala na starosti spisovateľka Hanka Košková, lektorka literárneho
klubu V.L.A.S. pri NOS.
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Do projektu sa prihlásilo celkom 20 literárnych autorov z celého Slovenska: Hana Košková, Július Lomenčík, Ján Cíger, Monika Račková,
Martin Dzúr, Monika Kyseľová, Lucia Kresanová, Jana Švikruhová,
Štefánia Drastíková, Aneta Beňková, Vladislav Král, Iveta Zaťovičová, Daniel Szoó, Marcel Páleš, Roman Buhovecký, Ľudovít Majer,
František Széplaky, Vladimíra Banská, Marta Hlušíková a Danica
Hrnčiarová Šišláková.
Všetko odštartoval o 9. 30 hod. na nástupišti železničnej stanice Lučenec nenahraditeľný glosátor Jano Cíger z Mädokýša. Podujatie otvorila
riaditeľka NOS Mária Ambrušová, ktorá uviedla aj zborník z tvorby uvedených literátov Vlak literatúry. Na „pokrstenie“ použila dvanásť starých
lepenkových lístkov, ktoré sme rozdávali ako suvenír v roku 2013. Dvanásť lístkov preto, lebo trať vedie cez 12 staníc. Až do odchodu vlaku
o 10.40 hod. bol pripravený sprievodný program – vystúpenie flašinetára
Jána Haruštiaka z Divadla pod balkónom v Banskej Bystrici, heligónkara
Vlada Sihelského z Českého Brezova, saxafonistu Rolanda Horvátha a folklórneho a divadelného súboru Dubkáčik z Buzitky.

Mimoriadny vozeň vlaku literatúry bol posledný v súprave a pochopiteľne riadne označený.
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Kapacita 83 miest na sedenie nepostačovala, ale na státie bolo k dispozícii až 100 miest. Účastníkmi projektu neboli len samotní autori, organizátori, hostia, žiaci a študenti škôl (ZŠ M. R. Štefánika Lučenec, SPŠ
stavebná Oskara Winklera Lučenec, Stredná odborná škola pedagogická
Lučenec, Súkromné gymnázium Lučenec, ZUŠ Poltár), ale aj bežní cestujúci, ktorí, samozrejme, sa počas jazdy menili.

Po hlásení v staničnom rozhlase a vypravení vlaku mal všetko pod
palcom ostrieľaný moderátor Jano Cíger. Počas jeho informovania o priebehu podujatia organizátori rozdávali jedinečný suvenír – retro cestovný
lístok v podobe magnetky. Na čítačke sa postupne vystriedali všetci prítomní autori. Rozbor ich tvorby uskutočnila Hana Košková. Literárnu turistiku mal na starosti Július Lomenčík. Na každej stanici spomenul významné osobnosti literatúry, majúce tento rok výročie, ale aj dejateľov, ktorých je v tomto regióne potrebné neustále pripomínať. Počas jazdy vlakom
sa konal aj malý workshop, po slovensky tvorivá dielňa. Hanka Košková
navrhla tému „vlak“ a každý sa mohol zapojiť.
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Čas bežal, všetko išlo ako po masle, ani sme sa nenazdali a aj v tej
horúčave sme nakoniec o 11.47 hod. dorazili do Kokavy nad Rimavicou.
Vítali nás tóny dychovej hudby Kokavčanka a starosta obce Ing. Ján Chromek. V priestoroch železničnej stanice sme strávili viac ako polhodinu, lebo o 12.22 hod. sa už vracal vlak od Utekáča, pripojili náš literárny vozeň
a pokračovali sme späť do Lučenca.
Vlak nemeškal a do Lučenca sme pricestovali presne o 13.23 hod. Potom nastal presun účastníkov do priestoru neďalekej Tančiarne Franz. Po
malom občerstvení sa premietal film za osobnej účasti autora (námet, scenár a réžia) Arnolda Kojnoka „Ľudia na trati“. Film získal viacero ocenení
a zachytáva osudy ľudí pozdĺž už zrušenej železničnej trate Poltár – Rimavská Sobota.
Záver patril zhodnoteniu celého podujatia. Fotografie a priamy prenos zabezpečoval Milan Alberti.
Podujatie z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia.
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2016 - H/VLASNE/UTO/PÍŠ
Netradičné prezentácie tvorby na netradičných miestach. Projekt sa realizoval od
júla do decembra v 2 častiach a na 6 miestach.
Prvú časť, nazvanú „Putovanie s batôžkom slov“ tvorili bloky literárnych čítačiek
prihlásených autorov. Ich súčasťou bolo
NOVLITERO (Novohradské literárne osobnosti), teda pripomenutie si výročí regionálnych literátov a začiatok tradície literárnej
turistiky po stopách významných literárnych
osobností. Prvý deň – 10. 9. 2016 – začal
prehliadkou rodného domu Vladimíra Mináča v Klenovci, ktorého doc. PaedDr. Július
Lomenčík,
PhD. bližšie
Lomenčík, PhD. bližšie predstavil.
Nasledovala
cestapredstavil.
autobusom do sedla
Chorepa a peší výstup po žltej turistickej značke na rozhľadňu Slopovo,
kde sa konala prezentácia tvorby autorov.
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Druhý termín – 15. 10. 2016 – začal čítačkou na zaujímavom mieste
(prírodný útvar vulkanických vyvrelín) nazvanom Kamenné vráta nad Budinou, pokračoval aktivitami v Polichne (návšteva rodného domu B. S.
Timravy, spomienka na literátov, tvorivá dielňa v starej škole na tému
dom, strom a muž) a záver patril čítačke v OC Galéria Lučenec.

Druhá, posledná časť projektu sa konala 5. 12. 2016 v salóniku
Tančiarne Franz Lučenec. Účastníci si pripomenuli štvrťstoročnicu založenia Literárneho klubu V.L.A.S. Z prezentovanej tvorby bol vydaný zborník. A práve on bol uvedený do života tiež netradične. Batôžkom slov či
kníh ho uviedli dve ženy, lektorka a zakladateľka. Po oficiálnom predstavení zborníka nasledovalo poďakovanie odovzdávaním malej pozornosti. Bol to propagačný predmet – topánočka zo skla s namaľovanou
číslicou 25.
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2015 - Mladí s mladým
Projekt sa realizoval v Modre (13. –
14. 11. 2015). Jeho zámerom bolo prezentovať literárnu tvorbu mladých autorov na
netradičnom mieste a s uvádzaním mladého
vína. Sviatok vinárov sa tak stal sviatkom
literátov a vínna cesta zároveň cestou literárnou. Autori spracovali svoju tvorbu na
tému „Víno a vinič“. Z vybranej tvorby
bol vydaný zborník Mladí s mladým.
Modra nebola náhoda, dlhoročný
člen klubu Jozef Trtol sa z Kalinova vrátil
do svojho rodiska, Modry-Kráľovej. V novom prostredí sa zoznámil s PhDr. Ľubomírou Mihálikovou, CSc., členkou Klubu nezávislých spisovateľov Slovenska,
zakladajúcou členkou Spoločnosti priateľov poézie a Trnavskej odbočkyľov
Spolku
slovenských
spisovateľov.
záspoézie
a Trnavskej
odbočky Jej
Spolku
luhou sa podarilo projekt úspešne
zrealizovať.
Piatok začal prehliadkou
slovenských
spisovateľov.
Múzea slovenskej keramickej plastiky (súčasť Múzea Ľudovíta Štúra).
Hostiteľka a sprievodkyňa Ľ. Miháliková previedla autorov i Galériou
Ignáca Bizmayera. V pivnici Michala Petríka „U PRADEDA“ kropením
mladým vínom uviedli zborník J. Trtol, Ľ. Miháliková, M. Dzúr a poetka
Hana Košková. Spoločnosť básnikov a poetiek žičlivo dopĺňali i dvaja
evanjelickí kňazi: Ľudovít Hroboň z Lučenca a Jan Oslík z Modry. Nechýbalo vyznanie o mladom víne či položenie venca k hrobu Ľudovíta Štúra.
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2013 – VLAK LITERATÚRY
Netradičný projekt prezentácie literárnej tvorby v pohybe, konkrétne vo vlaku, ako to napovedá aj samotný názov. Čítačka a workshop na
koľajniciach. Atypické autorské čítanie poézie a prózy počas cestovania
vlakom, ale všetko počas riadnej prevádzky a divákmi boli meniaci sa cestujúci, nastupujúci a vystupujúci.
Podujatie sa uskutočnilo 24. 10. 2013. Vo vestibule železničnej stanice v Lučenci ho otvorili presne na pravé poludnie, teda o 12.00, spoločne
Mária Ambrušová, riaditeľka Novohradského osvetového strediska,
PhDr. Alexandra Pivková, primátorka Lučenca, a zástupca Železničnej
spoločnosti Slovensko, Ján Šulek.
Ešte pred samotným oficiálnym otvorením sa ozývali stanicou tóny
saxafónu F. Klempára. Potom sa už bravúrne ujal slova, medzi literátmi
známa to postava, Janko Cíger z Mädokýša, ktorý pricestoval až z Martina.
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Po úvodnej časti sa všetci prítomní odobrali do priestorov čakárne,
tam moderátor stručne informoval, ako bude celé podujatia prebiehať.
A až potom nastala tá chvíľa. Vlak bol pristavený na prvej koľaji vpravo
a staničný rozhlas všetkých pozýval na cestu literatúry.
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Lučenec – Utekáč a späť, to bola trasa osobného vlaku, ktorý odchádzal z Lučenca o 12.40. Vypravila ho samotná primátorka. Dĺžka trasy
je 41 km, v jednom smere trvá 1 hod. 20 min. a vedie cez 13 staníc.
Do projektu sa prihlásilo celkom 11 autorov, z domácich, teda z literárneho klubu V.L.A.S., ktorý pracuje pri NOS v Lučenci, to boli Hana
Košková, Martin Dzúr, Ľubomír Činčura, Evka Kmeťová, František
Széplaky, Daniel Szoó a Vladislav Král. Z iných LK to bola Viera
Herczeghová z Rimavskej Soboty, Juraj Cintula a Jaroslav Burjaniv
z LK Dúha Levice a Ján Cíger z Martina. Medzi autormi nechýbala ani
zakladateľka lučenského literárneho klubu a jeho dlhoročná vedúca, Jarka
Siváková, ktorá absolvovala celú trasu spoločne s nami.
A atmosféra v poslednom vozni? Takú nezažijete každý deň. Tá bola typicky vlaková, čo znamená, že keď je cestujúcich málo, je to v pohode, ale keď je ich veľa, čo sme napokon aj chceli, tak to môže byť pre niekoho menej príjemné. Vozeň má kapacitu 53 osôb, cestujúcich bolo takmer 70. Motor hučal, cestujúci stáli aj v uličke. Autori sa striedali podľa
toho, ako ich moderátor vyzýval. Keď nebolo počuť, tak sa využil aj vlakový mikrofón alebo na heligónke zahral a zaspieval Vlado Sihelský
z Českého Brezova. Organizátori ponúkali všetkým minerálnu vodu a slané staničné pečivo, medzi ktorým nechýbali ani typické staničné praclíky.

Diváci či cestujúci zažili aj malú litexkurziu, moderátor na každej
stanici pripomenul významné osobnosti z danej lokality.
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Po príchode do Utekáča mali sme čas iba 25 minút a všetkých čakala
malá zmena, presun do iných, dvoch navzájom prepojených vozňov z dôvodu väčšieho počtu miest. Okrem toho nás v Utekáči na stanici čakali
dvaja domáci nadšenci, Dušan Kubinec a Milan Pupala. Privítali nás ako
sa patrí, darovali nám škvarkové pagáčiky a fľašku pálenky, nie však hocijakej, ale ako povedal pán Pupala, takú vraj voľakedy pili sklári v Utekáči.
Nuž čo, kto okoštovať chcel a kalíšek mohol, ten sa veru nesťažoval.

Z Utekáča vlak vyrazil o 14.25 a všetko išlo podľa scenára, v Kokave
do vlaku nastúpili divadelníci s vedúcou Evkou Švingálovou. Opäť bolo
miesta málo, ale herečky v kostýmoch behali po celom vlaku, rušno teda
bolo.
Prekvapením pre mnohých cestujúcich bolo rozdávanie malých suvenírov v podobe starého lepenkového cestovného lístka. Tí starší si ich ešte
dobre pamätali. Každý lístok bol pochopiteľne aj s malou dierkou, teda
štiknutý pravými železničiarskymi kliešťami. Namiesto série je na ňom vo
vrchnej a spodnej časti dátum podujatia, na druhej strane logá organizátorov – Novohradského osvetového strediska, ŽSR a Železničnej spoločnosti
Slovensko.
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Ešte pár slov na záver. Pôvodný zámer projektu počítal s 2 trasami
vlakov v 2 smeroch, jedna západ – východ z Bratislavy do Košíc, druhá
sever – juh zo Žiliny do Lučenca. Finančné a technické možnosti boli
dôvodom, prečo sa nemohol realizovať. Po viacmesačnom jednaní s obchodným manažérom ŽSSK, p. Vladimírom Podrackým sa nám nakoniec
podarilo celé podujatie uskutočniť v našom regióne, teda v Novohrade
a Malohonte. Poďakovať sa chceme nielen p. Podrackému zo ŽSSK, ale aj
p. Žubretovskému, prednostovi ŽS v Lučenci a p. Kaprálikovej zo ŽSR.
Ďakujeme všetkým autorom, ktorí sa literárnej jazdy zúčastnili a pochopiteľne aj učiteľkám a žiakom ZŠ z Lučenca a Kalinova, tiež všetkým
cestujúcim, z ktorých mnohí boli prekvapení, osobitne sponzorovi Ľubomírovi Činčurovi. Tiež médiám, ktoré o tejto akcii informovali – rádiu
Regina v Banská Bystrica, ale najmä tým, čo atmosféru zažili na vlastnej
koži, lebo trasu absolvovala Lenka Stanková, redaktorka TV Markíza,
Klaudia Karáseková z RTVS a Štefan Rimaj z denníka Pravda.
Komu sa tento nápad páčil, nech to šíri ďalej a komu nie, ten nech
radšej mlčí, lebo neprajníkov máme v tejto dobe aj viac ako treba.
Podujatie sa konalo s finančnou podporou Ministerstva kultúry SR.
Slávnostné uvedenie zborníka „Vlak literatúry“ zostaveného z tvorby
autorov prihlásených do projektu sa konalo 16. 12. 2013 v Café Lehár
v Lučenci. Krstilo sa netradične – starými lepenkovými cestovnými lístkami a zborník uviedla lektorka klubu, spisovateľka Hana Košková.
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2012 – Večer prezentácie literátov a inteligentov a prvé
stretnutie V.L.A.S.-u s MENSOU
(22. 11. 2012), cukráreň Flamengo Lučenec.
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2011 – SLOVOM K SLOVU
Cyklus literárnych aktivít podľa ročných období. Tento netradičný
projekt bol úspešný a finančným príspevkom ho podporilo aj MK SR.
V rámci stretnutí sa uskutočnili autorské čítačky, boli uvedené dve nové
publikácie, konali sa tvorivé dielne. Na jesenný (24. 9. 2011) literárny
víkend „Slovom k slovu“ boli pozvaní hostia z LK Mädokýš z Martina
(Ján Cíger, Mathej Thomka, Petra Mečková, Peter Šrank). Prebiehali tvorivé dielne, čítačky a v sprievodných podujatiach okrem hudobného a filmového bloku, v ktorom bol predstavený mladý režisér Arnold Kojnok
z Poltára, sa spomínalo na významných literátov regiónu pri príležitosti ich
významných výročí.

V rámci cyklu aktivít „Týždeň s Timravou“ sa v časti „Ďakujeme“
uskutočnila v Polichne prednáška PaedDr. Júliusa Lomenčíka, PhD. na tému „Život a dielo B.S. Timravy“ pri príležitosti 60. výročia úmrtia spisovateľky a významnej osobnosti Novohradu. Zároveň bol premietaný film
Kataríny Kočalkovej „Moja teta Timrava“. Zakončením cyklu bolo vydanie literárneho zborníka, ktorého názov „Slovom k slovu“ sa zhoduje
s názvom celého cyklu. Zborník pozostáva z najlepších prác celoročných
stretnutí. Okrem uvedenia zborníka sa na poslednom podujatí (9. 12. 2011)
v NMG spomínalo na literárneho vedca a prekladateľa z bulharčiny Jána
Košku pri príležitosti 75. výročia nedožitých narodenín. Zúčastnila sa ho
jeho manželka Mária Košková, ktorá všetkých prítomných obdarovala
publikáciou „Najväčšmi znejú tichá“ .
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2010 – SLOVO DALO SLOVO
Jarný literárny víkend (23. – 24. 4. 2010) v malom divadielku DK.
Prvý deň – autorské čítanie spojené s prezentáciou filmového (Peter Balko), hudobného (Monika Račková a Martin Lacko) a dramatického umenia
(Silvia Golianová). Hostia – autori spod Tatier (Penelope Toomey, Peter
Prokopec a Gabriela Pavlíková). Druhý deň – tvorivá dielňa. Podujatie sa
podarilo pripraviť najmä zásluhou Martina Dzúra a jeho dobrým literárnym kontaktom.
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LETISKO PRE SNY
Od roku 1999 sa viac rokov organizovalo ako pravidelná prezentácia
literárnej tvorby členov LK V.L.A.S., napr.: v priestoroch Café Lehár
v Redute (22. 11. 2002) sa predstavili: LK V.L.A.S. a LK pri Hornonitrianskej knižnici v Prievidzi, 19. 12. 2008 a 11. 12. 2009 (Novohradské
múzeum a galéria), 20. 12. 2010 a 19. 12. 2012 (NOS),
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Hosťovanie LK
2019 – VEČER NULA
Literárno-hudobné uvoľnenie nazvané VEČER NULA sa konalo 9. 5.
2019 o 18.00 hod. v Klube HaD (Hudby a Divadla) v Banskej Bystrici.
Pripravil ho literárny klub Generácia Nula a Odbočka Spolku slovenských
spisovateľov v Banskej Bystrici. Cieľom bolo spoločné stretnutie a prezentácia tvorby domácich autorov a autorov pozvaného klubu, ktorým bol
Literárny klub V.L.A.S. pri Novohradskom osvetovom stredisku v Lučenci.

Nulový večer otvoril Marcel Páleš a ďalej ním sprevádzal Peter Papšo.
Poézia, próza, aforizmy a hudba. Každý autor mal priestor okolo päť
minút. Banskobystričania mali pochopiteľne väčšie zastúpenie – Július
Lomenčík, Peter Papšo, Zuzana Zaušková, Ľudovít Majer a Marcel Páleš,
ktorý čítal aj tvorbu dvoch neprítomných autorov – Pavla Korbu a Marcela
Perecára. Domáci sa postarali o hudobné vstupy – Roman Dovala a Monika Blahyjová. V.L.A.S. z Lučenca reprezentovali – Hana Košková, ako
lektorka klubu, Iveta Zaťovičová, Monika Račková, Lucia Kresanová,
Aneta Beňková a Michal Abelovský.
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2014 – SLOVOMfest
Banskobystrický festival sa konal 3. – 4. 10. 2014. Heslom prvého
ročníka bolo „Tvoriť a byť (o)tvorený!“. Nápad zorganizovať podujatie
slova, hudby, divadla a pod., sa zrodil z podnetov Marcela Páleša a autorov zoskupenia Generácie Nula. Čas na prezentáciu tvorby literárnych klubov bol určený v piatok od 15.00 do 18.00 hod. v Cult Clube na Huštáku.
Predstavili sa štyri LK z Liptovského Mikuláša, Rimavskej Soboty, Lučenca a Levíc. Náš LK VLAS pri Novohradskom osvetovom stredisku v
Lučenci reprezentovalo sedem autorov. Okrem lektorky klubu, spisovateľky Hany Koškovej, to boli Martin Dzúr, Eva Kmeťová, Ľubomír Činčura, Štefánia Drastíková, Igor Líška a Vladimíra Banská. Súčasťou podujatia bolo vystúpenie folkloristu Vladimíra Homolu a dokument Letomsvetom cestovateľa Jaroslava Burjaniva.
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2013 – SLOVOMfest
27. – 28. 9. 2013 sa v Banskej Bystrici konalo stretnutie literárnych
klubov SLOVOMfest, na ktorom sa aktívne prezentovali i členovia nášho
literárneho klubu V.L.A.S. z Lučenca. V dopoludňajších hodinách vystúpili básnici a prozaici z dvoch literárnych klubov z B. Bystrice a v popoludňajších hodinách oživili Námestie SNP aj naši autori Martin Dzúr, Monika Račková, Evka Kmeťová a Ľubomír Činčura. Stretnutie s literárnym
klubom z Prievidze a Levíc, vzájomná konfrontácia, výmena názorov,
spoločná problematika pri vydávaní kníh, to všetko rezonovalo na tomto
podujatí, ktoré sa konalo naživo a pred verejnosťou po prvý raz. Porovnávanie tvorby, klubová práca s autormi, ale aj rôznorodosť žánrov v literatúre obohatilo všetkých zúčastnených. Aj keď nám v podvečer, v čase
vystúpenia už bolo trochu chladno, hrial nás záujem okoloidúcich, potlesk
a záujem. Mali sme dobrý pocit, že nie sme izolovaní, že verejnosť a
tvorcovia literatúry si budú aj vďaka takýmto spoločným stretnutiam stále
viacej rozumieť.
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Nultý ročník literárneho festivalu Banskobystrický SLOVOMfest sa
konal predovšetkým zásluhou členov-autorov Generácie Nula v Banskej
Bystrici a za pozvanie nášho LK chceme aj touto cestou poďakovať Mgr.
Marcelovi Pálešovi, ktorý to všetko mal „pod palcom“. Heslo ročníka
„Tvoriť a byť (o)tvorený!“ sa naplnilo...
2010 – SEVER K JUHU
Sobota 25. 9. 2010 patrila spájaniu svetových strán. V Spišskej Novej Vsi sa konalo stretnutie dvoch literárnych klubov – toho spišského
a lučenského. Podujatie s názvom Sever k juhu odštartovalo dopoludnia
spoločným sedením v priestoroch Spišského osvetového strediska, kde sa
zišlo 20 poetických duší. Literárny klub V.L.A.S. zastupovali lektorka klubu Hanka Košková a autori Vlaďka Ďurákova a Martin Dzúr. Po naozaj
dlhom zvítavaní prečítal v tvorivo elektrizujúcej atmosfére každý z prítomných niečo zo svojej tvorby, ktorú následne hodnotili jeho kolegovia. Diskusie sa viedli až do neskorých poobedňajších hodín, takže neostalo mnoho času a mohol sa začať večerný program, ktorý uviedol hostiteľ Ján Petrík, duša Spišského literárneho klubu. Na autorskom čítaní, ktoré sa odohralo v útulnom prostredí miestneho Domu Matice slovenskej, sa postupne
predstavili všetci zástupcovia lučenského literárneho klubu a domácu stranu zastúpili Matej Horbal, Júlia Čurillová a Pavol Garan.
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Keďže čas bol neúprosný, po večernom programe už ostával priestor
len pár slov a nočná cesta domov s hlavami plnými príjemných spomienok.
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Literáti, ktorí sa zaslúžili o dlhoročnú existenciu klubu:
Michal Abelovský a Jarmila Siváková (NOS – organizátori), Hana Košková – lektorka, Gabriela Auxtová, Mirka Bočíková, Anna Bírová, Ivan Bračok, Lucia Balážová, Aneta Beňková, Ivana Bukorová, Viliam Čaniková,
Diana Čehovičová, Ivka Čopová, Ľubomír Činčura, Tijana Čečezová, Štefánia Drastíková, Martin Dzúr, Nikoleta Doroková, Vladimíra Ďuráková –
Banská, Michal Deme, Diana Fizeľová, Andrea Felšoová, Miška Galádová, Marta Gálová, Laura Gaberová, Patrícia Gondášová, Ján Hikker, Radka Hoffmanová, Martina Hoffmanová – Kačániová, Eva Hrašková – Reháneková, Margita Janštová, Eva Jambrichová, Lucia Kresanová, Karolína
Kozová, Táňa Kováčová, Dušan Kováč, Dáša Krňanová, Marek Kuruc,
Eva Kmeťová, Vladislav Král, Miroslav Kováčik, Igor Líška, Zuzana
Lamperová, Andrea Macková, Ján Melicher, Katka Mišíková – Hitzingerová, Miro Macko, Martina Magicová, Eva Nôtová – Kadlubeková, Patrik
Nemček, Marcela Navrátilová, Lýdia Olšinská, Júlia Ondrejková, Renata
Oláhová, František Pastirčák, Pavel Pokorádi, Tibor Pupala, Monika Račková, Linda Řežábková, Lucia Spodniaková, Jaroslav Szabó (Jerry), Michaela Sekulová, Ferry Széplaky, Peter Szentpéteri, Daniel Szoó, Daniel
Sabó, Anna Slatinská, Soňa Sajenková, Dana Sihelská, Katarína Školiaková, Jana Švikruhová, Ján Tinák – Br. Mário, Jozef Trtol, Michaela Teplanová, Adriana Valachová, Ľuba Zdechovanová, Iveta Zaťovičová.
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