Zápis z členské schůze BPK 29. ledna 2022
Členská schůze členů Bohemia patchwork klub se konala v sobotu 29. prosince 2022 od
11,00 hod. prostorách Institutu umění, Nekázanka 18, Praha 1.
Přítomno: 18 členek dle prezenční listiny
Program jednání členské schůze byl zveřejněn na stránkách Bohemia patchwork klub.
1. Jana Štěrbová v úvodu informovala o podmínkách účasti na PPM BRNO QUILT SHOW,
(bývalý Prague Patchwork meeting) největší mezinárodní výstavy patchworku a textilní
tvorby v Česku. Koná se od pátku 22. do neděle 24. dubna 2022.
Jednotlivé kategorie, které byly vyhlášeny již v roce 2019 pro PPM 2020 zůstávají v
platnosti, přihlášku je ale třeba podat znovu, a to nejpozději do 8. března 2022. K přihlášce
je nutno přiložit fotografii, u galerií stačí seznam vystavených děl. Kategorie EVOLON bude
letos hodnocena návštěvníky jako soutěžní v rámci kategorie Český quilt.
Samostatně bude vystavena kolekce Pražské Jezulátko a poprvé bude mít vlastní galerii
Bohemia patchwork klub. PPM bude mít vlastní Newsletter, který bude opět připravovat a
rozesílat Romana Černá. Výstaviště Brno, které PPM letos pořádá, bude mít vlastní aplikaci
pro chytré telefony, která bude provádět celou výstavou. V areálu výstaviště je možnost
ubytování v hotelu Voroněž.
Dále Jana Štěrbová informovala o jednotlivých vystavovatelích, kterými jsou např. SAQA
s velkou kolekcí, Milena Kankrlíková, skupina 365, EPB s kolekcí Divočina, AQH s kolekcí
Kůrovec, německá gilda s rozsáhlou kolekcí od klasiky po současný quilt a další. Na PPM
budou rovněž probíhat kurzy, jejich nabídka je již na Facebookových stránkách PPM, i na
stránkách výstavy v rámci BVV stránek. Přihlášky je již možné zasílat, kontakty jsou
uvedeny na webu.
Lada Charvátová spočítá plochu potřebnou pro kolekci Pražského Jezulátka, zároveň byl
zodpovězen dotaz na možnost bazaru nepotřebného materiálu, který se každý rok těšil velké
pozornosti. Letos to nebude možné, ale po domluvě s brněnským klubem bude snad možné
ho zorganizovat příští rok.
Výstavní quilty klubu BPK budou do Brna odvezeny ve čtvrtek 21. dubna, do ostatních
kolekcí si členky své přihlášené quilty pošlou poštou.
2. Zuzana Dolínková informovala o detailech galerie BPK, výpočtu její ceny a rozměr. Za
účast v této galerii nebudou členky platit. Vzhledem ke sníženému členskému poplatku
nebude letos příspěvek na vstupné na PPM Brno. Členky odhlasovaly částku 12 tis. Kč,
která může být nejvýše za tuto galerii zaplacena. ZD zarezervuje, dle odsouhlasené částky,
galerii BPK u BVV.
Členky jsou vyzvány, aby do 20. února 2022 poslaly přihlášky svých prací do galerie
BPK na adresu: vystavy@bohemiapatchwork.cz. K fotografii je nutno uvést: název quiltu,
jméno autorky, rozměr, techniku a rok zhotovení. Výbor BPK si vyhrazuje právo vybrat
vhodné práce tak, aby vystavovaná kolekce prezentovala průřez činnost klubu od klasického
po moderní quilt. Šířka prací nesmí být větší než 90 cm, aby nepřesahovala výstavní panel
Zároveň Z. Dolínková informovala o záležitostech, týkajících se zápisu nových údajů o
sídle klubu a nového výboru do obchodního rejstříku. Sídlo klubu je již změněno, nyní se
čeká na zápis nových členek výboru, pak budou moci zajistit přístup na bankovní účet. V
současné chvíli je na účtu klubu 99 860 Kč a máme 43 platících členek. Účet je vedený u
Raiffeisenbank , je transparentní a kdokoliv do něj může nahlížet. Odkaz bude vložen na
stránky BPK.
Pro případnou korespondenci s úřady byla podána žádost o zřízení datové schránky.
3.

Michaela Kmječová podala informaci o výsledku výzvy pro členky, aby se podílely na

tvorbě nového loga klubu BPK.
Od 5 autorek se sešlo celkem 16 návrhů, díky prezentaci si mohly všechny přítomné
prohlédnout jednotlivé návrhy i barevné provedení. V následném hlasování dostal nejvíce
hlasů (17) návrh č. 5 M. Listíkové s využitím motivu listu lípy, druhý v pořadí (7 hlasů) byl
návrh vnuka A. Králíkové, který vytvořil šestiúhelník. Stejný počet hlasů (7) obdržel návrh
č.9. Hany Pražákové.
Iva Spurná v termínu do 15. února 2022 graficky zpracuje vítězný návrh a připraví ho k
využití i jako vizitku či špendlík na klopu.
4.
Kolekce quiltů k výročí B. Němcové a K. H. Borovského, což bylo vyhlášeno jako
klubové téma v závěru roku 2021, bude vystavena v dubnu 2022 ve Studijní a vědecké
knihovně v Hradci Králové. Je nutné quilty odevzdat do konce března N. Harbichové. Šířka
quiltu nesmí přesáhnout 90 cm, délka není stanovena, technika libovolná.
Výletu do Havlíčkova Brodu se 13. 1. 2022 zúčastnilo 10 členek klubu a komentovaná
prohlídka výstavy Karel Havlíček v našich životech i prohlídka centra města byly, doufejme,
inspirující.
Dále bude tato kolekce vystavena v létě v CK Zahrada na Jižním Městě. Pokud
potřebuje někdo pomoci s návrhem quiltu, pomoc slíbila M. Listíková, která se podílela takto
na kolekci Můj rodný kraj a Praha matka měst. Zpracuje pouze konkrétní návrhy, o které
bude požádána a které budou ušity.
Anna Králíková informovala o výstavě v červenci na zámku ve Chvalech v Horních
Počernicích, kde je stanoveno téma Zahrada, rozměr 90 x 90 cm, libovolná technika, quilty
je nutno odevzdat do 20. 6. 2022.
5.

Různé:
N. Harbichová informovala o možnosti ubytování v Brně v době konání PPM, je to v
penzionu Locanda nedaleko výstaviště v ceně 500 - 700 Kč za jednu noc bez snídaně.
Členky byly požádány o vyplnění přihlášky, která je k dispozici na nových stránkách
BPK. Je tam i souhlas se zveřejněním fotografií svých prací na webových stránkách BPK a
na propagačních materiálech a dále možnost sdělit svoje další aktivity na FB, Instagramu či
kurzovní činnost, abychom měli přehled o aktivitách členek.
Schůze skončila ve 13,20 hod., bylo podávána káva a malé slané i sladké pohoštění,
které přinesly členky.
Další schůze klubu BPK se uskuteční dne 4. června 2022, termíny schůzek klubu
klasického patchworku i současného quiltu jsou uvedeny v kalendáři na stránkách BPK.
Zapsala: Naďa Harbichová
Dne: 29.1.2022
Prezenční listina a návrhy LOGA jsou přílohou tohoto zápisu.

