Zápis ze schůzky LKPB konané dne 13.prosince 2013 v restauraci Park ve Frýdlantě n./O.

Přítomni: Vidura, Stankušová, Prokešová, Kolouchová, Dvořáková, Pěluchová, Tělecká,
Slavíková, Tlučková, Chamrádová, Konečná, Kalinová, Valášek, Kozubíková, Figura,
Gistinger, Návratová, Kollárová, Zápalková
Plnou moc k hlasování dodali: Gallová, Oliva, Gryga

Program:

Valná hromada:
- protože Mil. Oliv ze zdravotních důvodů rezignoval na svoji funkci bylo nutné dle Stanov
LKPB zvolit nový výbor a revizní komisi.
- Mgr. M.Oliva byl jednohlasně zvolen Čestným předsedou LKPB
- do nového výboru navrženi: Dajana Zápalková – předsedkyně LKPB
Bohumír Vidura – jednatel
Marie Kolouchová – pokladní
- všichni navrženi byli % schváleni
- Volba revizní komise: navrženi a schváleni: Marta Dvořáková, Taťána Prokešová, Jaroslava
Konečná
- průběh Valné hromady vedl Bohumír Vidura, poděkoval za práci v uplynulém období
odstupujícím členům výboru LKPB, oceněna kytičkou byla pokladní Marie Pěluchová a
dárkovým balíčkem předseda.
- Dajana Zápalková poděkovala za důvěru, kterou jí členové dali, zhodnotila práci LKPB za
uplynulé období – hodně se za poslední rok udělalo (díky financ.příspěvkům sponzorů:
Brožury: Jak psát prózu; Beskydská lavečka; Vám, pane profesore; almanachy; nástěnný
kalendář LKPB, 2x interní časopis Zrcadlení + jedno mimořádné číslo – Oliva 90), bude těžké
nahradit M.Olivu v jeho odborných znalostech, ale všichni se budeme snažit jít dál v jeho
stopě. Při klubových akcích je možné zvolit organizační komise, které budou nápomocny.
- představila plán práce na příští rok
- vyzvala literáty, aby už zasílali příspěvky do Zrcadlení – nejpozději březen 2014

- stěžejní akce roku 2014 – seminář – „Jsme si blízcí“ – setkání s literáty z Martina –květen
- schůzky LKPB budou od března 2014 každý měsíc kromě července!
- almanachy vydáme, snad i nástěnný kalendář, rovněž brožuru ke Dni poezie
- na Magistrát F-M a na Město Frýdlant n./O. bylo podáno vyúčtování dotací za r.2013 a
podány žádosti o granty na r.2014
- dále se přítomným představily staronové členky: Simona Slavíková (Žofie Zejdová), Nela
Chamrádová, Jaroslava Konečná, abychom o sobě věděli co nejvíce
- také se četly básně s vánoční tématikou: Vidura, Kalinová, Tlučková
- Vidura informoval z materiálů J.Figury o vydané sbírce Nejlepší básně 2013, pokusíme se ji
zajistit alespoň na jednu schůzku LKPB v městské knihovně (Naďa Krejčí)
- Chamrádová upozornila na změny od 1.1.2014– nutnost zapsat naše občanské sdružení do
veřejného rejstříku, do dvou let se musíme přejmenovat na spolek – zajistí vše Vidura
- nutnost nahlásit změnu předsedy LKPB na Ministerstvo vnitra, na Magistrát F-M a Město
Frýdlant – Zápalková
- výběr členských příspěvků (150,- Kč) provádí nová pokladní M.Kolouchová již nyní!
- Vidura a Stankušová informovali o Dni poezie v klubu na Stodolní ulici v Ostravě
- knihu v r. 2014 snad nevydá žádný člen – je to finančně náročné
- Simona Slavíková navrhla možnost v září připomenout verši či nějakým pásmem P.Bezruče
v šenovské knihovně (je tam zaměstnaná)
Zapsala: Dajana Zápalková, 13.12.2013

