
Zápis ze schůze LKPB, konané 11. prosince 2014 v restauraci Park ve Frýdlantě n./O. 

 

Přítomni: Zápalková, Vidura, Kolouchová, Valáškovi, Cichoň, Pěluchová, Konečná, Gryga, 

Kollárová, Prokešová, Gistinger, Kalinová, Liberda, Kozubíková, Návratová 

Host: Mgr.Pavla Ručková, ředitelka frýdlantské knihovny 

 

Program: 

1) Almanachy 2014: předsedkyně se ptala členů, jak se líbily známým, přátelům – kladné 

ohlasy, hodnocení jednotlivých almanachů – napsal M. Oliva, bude v novém Zrcadlení 

Do šenovské knihovny zakoupila almanach S.Slavíková (za 800,- Kč), rovněž si jej zaplatila 

E.Kozubíková, jinak je všech 12 ks, které byly tištěny pro potřeby klubu, rozdány 

2) Beskydský kalendář – rozdán členům na schůzce, kdo nebyl, je k vyzvednutí u 

předsedkyně – domluvit se na předání. Kdo si chce zakoupit pro své známé, je k dispozici za 

70,- Kč 

3) Info o příjmech a vydáních provedla Kolouchová M. – pokladní. Rok ještě není uzavřen, 

takže zpráva o hospodaření za r. 2014 bude přečtena na březnové schůzce. Kdo nemá 

zaplacené příspěvky na r. 2015 – nechť tak učiní – 150,- Kč. 

4) Členství v klubu ukončila Vlasta Vojtová – špatná chůze, zdravotní problémy, nemůže se 

zúčastňovat schůzek 

5) 21.11. Mě knihovna Frýdek – program ke Dni poezie s laš.králem, vystoupila králova 

družina a R.Šatánková, předneseny verše R.Šatánkové, O.Tlučkové, Fr.Pituchové a Frana 

Směji, doplněno laš. písněmi, přítomni: Zápalková, Vidura, Kollárová, Tlučková, Valáškovi. 

M.Nováková, zdařilá akce 

6) Plán práce na r. 2015 – je rámcově vytvořen, doplněny datumy akcí budou v lednu, též 

bude vložen na webové stránky LKPB www.lkpb.cz , stěžejní akce –Beskydská lavečka 2015 

(16.5.2015), literár.soutěž pro školy Frýdlantu Píšu rád(a) – vyhodnocení 19.6. 2015, 7.9.2015 

– zájezd do Dolní Lomné, listopad Den poezie 

7) Můj svět – literár. soutěž frýdecké knihovny – přihlásili se Vidura, Kollárová, Valášek 

8) Zrcadlení – posílejte příspěvky I.Návratové, nové číslo r. 2015 vyjde na jaře 

9) Plamen naděje – literární večer D.Molinové 28.12.2014 od 17 h v salónku rest. Podpuklí 

Místek – jste srdečně zváni. 

10) pozvání na křest knihy Moje stopa životem – o Lumíru Jedličkovi – významný český 

skaut, proběhne 16.12. 2014 od 15,15h v ZŠ v Kozlovicích, moderuje D.Zápalková 

http://www.lkpb.cz/


11) Podány žádosti o granty na r. 2015 – na Mě Ú Frýdlant a na Magistrát F-M, v lednu pak 

na pivovar Radegast a společnost DEZA 

12) V roce 2015 budou schůzky LKPB vždy 2. pátek v měsíci, začínáme 6.3. 2015 v rest.Park 

ve 14h ve Frýdlantě n./O. 

Diskuse: 

- Mgr.Ručková P. – knihovna Frýdlant: věří v dobrou spolupráci s LKPB v r. 2015, obnovit 

autorská člení + besedy k reg.spisovatelům, Den poezie udělat společně 

- B.Vidura, Kolouchová – poděkovali předsedkyni za práci v uplynulém roce, pozvedla se 

úroveň klubu, hodně se udělalo 

- E.Kozubíková, návrh – pozvat na Beskydskou lavečku literáty z Polska, předsedkyně 

projedná možnosti 

- J. Konečná – připomenout si v klubu kulaté narozeniny členů 

- Zápalková – vyřídila vánoční pozdravy všem členům klubu od V.Petrové, E.Reskové, 

Olivových, Tlučkové, info o zdrav.stavu manželů Olivových, kteří jsou v hospici ve Frýdku, 

S.Stankušová ve frýdecké nemocnici; bylo posláno PF 2015 našim příznivcům 

 

Frýdlant n./O. 11.12.2014 Zapsala: D.Zápalková 

 


