ZÁPIS
z valné hromady členů Bohemia patchwork klub, zapsaný spolek, která se konala v sobotu
6. listopadu 2021 v 11.00 hod. v prostorách Institutu umění, Celetná 17, Praha 1.
Přítomno: 26 členek
Příloha: prezenční listina a 2 plné moci
Program jednání členské schůze byl zveřejněn na stránkách Bohemia patchwork klub:
1. Rozhodnutí přítomných členek BPK o dalším pokračování v činnosti klubu
a / pokud bude přítomnými členkami nadpoloviční většinou rozhodnuto o pokračování BPK
od 1.1.2022 nadále formou Zapsaného spolku
- kontrola počtu volitelek dle zaplacených členských příspěvků na rok 2021 (doloženo
platbami z bankovního výpisu ke dni 5.11.2021)
- volba předsedy Valné hromady
- hlasování o zvolení jednotlivých členek pětičlenného výboru navržených předsedou Valné
hromady či z pléna účastnic Valné hromady
- ustanovení nového výboru BPK
b/ pokud bude většinou přítomných členek rozhodnuto o zrušení BPK jako Zapsaného
spolku
- návrh na rozdělení finančního majetku BPK na členky BPK
- návrh na formu a náplň činnosti BPK jako volného sdružení umožňujícího setkávání jeho
členek, předávání informaci o technikách a dění v oblasti patchworku, organizace
společných projektů či výstav apod.
- volba tříčleného organizačního týmu
V úvodu valné hromady byla přednesena zpráva pokladní Květy Sudové o počtu členů
spolku, členské příspěvky zaplatilo do 30 10. 2021 celkem 39 členek.
Přítomno dle prezenční listiny: 26 členek,
dále byla předložena úředně ověřená plná moc od členek Jiitky Jirkovské a Zuzany Vítkové
(roz.Chmelíkové) s pověřením k jednání pro Annu Králíkovou a přečteny SMS zprávy od
Věry Lavičkové a Mirky Kalinové, že nesouhlasí se zrušením zapsaného spolku a naopak
souhlasí s volbou nového výboru.
1. Zahájení
Valná hromada byla zahájena předsedkyní Janou Haklovou, která v úvodu navrhla
informativně hlasovat přítomnými členkami o pokračování činnosti formou zapsaného spolku
nebo o jeho zrušení a vytvoření nového volného sdružení bez dalších pravidel. Tento postup
zdůvodnila zrušením výstavy Prague patchwork meeting, malou aktivitou členek v době
covidové situace, kdy se spolek téměř rok nemohl scházet a vysokou administrativní
náročností při vedení spolku jako právnické osoby. Toto hlasování po připomínkách Nadi
Harbichové a Lady Charvátové neproběhlo. Naopak bylo navrženo pokračovat dle dalších
bodů programu, tedy zvolením předsedy shromáždění valné hromady a dále zvolením
nového výboru spolku. Funkční období členů volených orgánů spolku je pětileté, uběhlo v
roce 2020 (volba předsedkyně a dalších členů výboru proběhla dne 5. 12. 2015).

Následně byla navržena jako předsedkyně valné hromady Andrea Landovská a většinou
přítomných byla zvolena.
Dále byla navržena a zvolena volební komise ve složení: Michaela Kmječová, Helena
Ouředníková, Anna Bradíková.
Přítomnými členkami byly do nového výboru spolku navrženy: Andrea Landovská, Naděžda
Harbichová, Anna Králíková, Zuzana Dolínková, Michaela Kmječová, Zuzana Peřinová,
Helena Ouředníková, Marie Křečková, Anna Bradíková.
Všechny navržené členky s kandidaturou souhlasily a byly zapsány na volební lístky
2. Volba výboru
Volební komise rozdala vytištěné očíslované volební lístky. Členky klubu mohly zakroužkovat
až 5 jmen kandidátek na členky výboru. Bylo odevzdáno všech 26 volebních lístků a volební
komisí byly sečteny hlasy pro jednotlivé navržené kandidátky: Andrea Landovská 25 hlasů,
Naďa Harbichová 18 hlasů, Michaela Kmječová 15 hlasů, Anna Králíková 22 hlasů, Zuzana
Dolínková 18 hlasů, Zuzana Peřinová 5 hlasů, Helena Ouředníková 11 hlasů, Marie
Křečková 4 hlasy, Anna Bradíková 3 hlasy.
Závěr hlasování:
Nový výbor spolku byl přítomnými členkami zvolen ve složení: Mgr. Andrea Landovská, Ing.
Anna Králíková, Zuzana Dolínková, JUDr. Naděžda Harbichová, Mgr. Michaela Kmječová.
Předsedkyní spolku na následném prvním jednání výboru byla zvolena Ing. Anna Králíková.
BPK bude fungovat i nadále jako zapsaný spolek a dojde ke změně jeho sídla.
Jana Haklová krátce informovala o náležitostech převodu povinností stávajícího výboru,
které jsou spojeny se změnami ve vedení spolku.
Doména www.b-p-k.cz končí k 31. prosinci 2021.
Daňové přiznání za rok 2021 k 31. březnu zpracuje Jana Haklová.
3. Diskuse
Členkami klubu byly podány informace o probíhajících i nových projektech a připravovaných
výstavách v roce 2022 a 2023.
3.1 Lada Charvátová informovala o projektu Pražské Jezulátko, který prezentovala na schůzi
BPK již v roce 2019. Do této doby bylo odevzdáno více než 20 quiltů. Dne 22. 11. 2021 bude
soubor instalován v prostorách zámku ve Vlašimi. Členky byly vyzvány, aby v případě, že
mají ještě quilty u sebe, předaly je do 21. listopadu L. Charvátové, předání si domluví
osobně. Projekt je i nadále otevřen a je možné ušít a předat další quilty. Další výstava tohoto
souboru je plánována na příští rok v zámku Čáslav.
3.2 Naďa Harbichová informovala o dvou letošních výstavách souboru quiltů na téma život
a dílo Boženy Němcové. Soubor bude znovu vystaven v dubnu 2022 ve Vědecké a studijní
knihovně v Hradci Králové a v červnu 2022 v Kulturním centru Zahrada, Praha 4, Jižní
Město
Vzhledem k výročím Karla Havlíčka Borovského a jeho vztahu k Boženě Němcové navrhla
vytvořit kolekci na téma této osobnosti, novináře a politika a vystavovat ji společně s kolekcí
o B. Němcové. Marcela Listíková slíbila odbornou pomoc při návrhu quiltů. Díla mohou být
zhotovena libovolnou patchworkovou technikou, maximální šíře quiltu je 90 cm, délka není
stanovena. Při tvorbě díla je možné se inspirovat literární tvorbou KHB, jeho pobyty v Praze,
Kutné Hoře, Havlíčkově Borové, Brixenu. Nebo jeho tvorbou, epigramy, novinami, které

vydával, rodinou či portréty. V roce 2021 si připomínáme výročí jeho narození, úmrtí i výročí
nuceného odchodu do Brixenu a soubor prací na toto téma spolu s kolekcí B. Němcové by
mohl tvořit zajímavou kolekci našeho klubu, vhodnou k vystavování v knihovnách i jinde v
následujících letech.
3.3. Helena Ouředníková informovala o propagaci vyšívání Tapiserie z Assenede pro
sdělovací prostředky a připoměla význam značky BPK při prezentaci tohoto i dalších
projektů a vhodnosti uchování této značky a klubu.
3.4. Anna Králíková informovala o adventní prodejní výstavě skupiny Patchfanynky v
Informačním centru v Neveklově. Výtěžek bude věnován na obnovu kláštera na Bílé Hoře,
kde se Patchfanynky pravidelně scházejí.
Klub tradičního patchworku, který se schází jednou měsíčně, bude příští rok opět vystavovat
v dubnu a v prosinci na zámku Chvaly v Horních Počernicích, kde vystaví vánoční kolekci.
3.5.
Členkou Ivou Brzákovou bylo navrženo, aby byl ustanoven tzv. art klub, kde by se členky
mohly seznamovat s novými a netradičními technikami. Bylo předběžně dohodnuto, že by
se takový klub mohl scházet poslední úterý v měsíci, místo bude upřesněno a bude sděleno
na stránkách BPK a dále jednotlivým členkám prostřednictvím e-mailu.
4. Různé
Členky byly požádány o sdělení svých emailových adres, aby mohly být obesílány novinkami
o činnosti BPK.
Dále byla diskutována výše členského příspěvku, který nyní činí 365,- Kč za rok. Bylo
odhlasováno, že členský příspěvek ve výši 200 Kč,- bude splatný do konce roku na rok
následující, a jeho výše nebude uvedena ve stanovách spolku.
Nový výbor do příštího setkání v březnu 2022 zpracuje nové znění stanov a předloží je
členkám ke schválení.
Termín a místo konání vánoční besídky sdělí výbor všech členkám (s ohledem na to, že
během adventu není mnoho času, bude se konat novoroční besídka počátkem ledna).
Předsedkyně shromáždění Andrea Landovská poděkovala za práci členkám minulého
výboru jmenovitě Janě Haklové, Romaně Černé, Janě Feureislové a Květě Sudové.
Členská schůze členek BPK skončila ve 13,00 hodin, podávalo se pohoštění připravené
členkami spolku, káva, čaj, slané i sladké cukroví.
Zapsala: Anna Králíková
Dne: 7. 11 2021

