Zápis z valné hromady členů Bohemia patchwork klub, zapsaný spolek, která se konala v
sobotu 6. června 2022 v 11,00 hod. v prostorách Institutu umění, Celetná 17, Praha 1.
Přítomno: 26 členek
Příloha: prezenční listina
Program jednání členské schůze byl zveřejněn na stránkách Bohemia patchwork klub:
1. Informace o účasti a prezentaci BPK na PPM QUILT SHOW v Brně
2. Informace o klubových projektech: Zahrada, K.H.Borovský a B.Němcová, výstava ve
Fulneku
3. Projednání a schválení upravených stanov BPK
4. Odsouhlasení účetní uzávěrky za rok 2021
5. Návrh na úpravu členského příspěvku na rok 2023
6. Různé: informace o setkávání klubu tradičního patchworku, klubu současného quiltu,
výstavy v roce 2022 a 2023
V úvodu valné hromady byla přednesena zpráva Zuzany Dolínkové o počtu členů
spolku. Členské příspěvky zaplatilo do 4. 6. 2022 celkem 49 členek.
Přítomno dle prezenční listiny: 26 členek, tedy nadpoloviční většina.
1.

K tomuto bodu byla pozvána Jana Štěrbová, umělecká ředitelka této výstavy, ale z
časových důvodů se omluvila. Proto o PPM Quilt Show v Brně informovala
předsedkyně A. Králíková. Náš klub se představil vlastní kolekcí s průřezem tvorby
členek. Galerie BPK se návštěvníkům výstavy líbila.
Ve vyhlášených soutěžních kategoriích získaly členky BPK tyto ceny: Romana Černá
a Iva Brzáková v kategorii Voda, Andrea Landovská v kategorii Kaleidoskop, Zuzana
Dolínková, Romana Černá, Darja Šormová, Naďa Harbichová a Ivana Brzáková v
kategorii Český quilt a Evolon, která byla tentokrát spojena. Samostatné galerie
měly Eva Brabcová, Mirka Kalinová a Michaela Kmječová a i ty sklidily zaslouženou
pozornost.
Příští PPM Quilt Show se bude konat v Brně ve dnech 21. - 23. 4. 2023 a vyhlášená
témata jsou: Svatební prsteny, Energie. Na členské schůzi v září bude řešen způsob
prezentace BPK.
2. A. Králíková dále informovala o klubových projektech. Od 1.6.2022 byla v Kulturním
centru Zahrada na Jižním Městě v Praze 4 otevřena výstava Pocta B. Němcové a
K.H. Borovskému, trvá do 15. 7. 2022. Téma je stále otevřené, členky mohou stále
tuto kolekci doplňovat a celá bude prezentována v lednu 2023 v Kutné Hoře, další
místa jsou v jednání.
3. Od 5. 6. byla zahájena výstava členek v galerii Čeledník v klášteře Teplá u
Mariánských Lázní, trvá do 30. srpna 2022.
Dne 29. 6. od 17 hod. se koná vernisáž výstavy s názvem Zahrada na zámku Chvaly,
kterou pořádá klub tradičního patchworku. Názvy, rozměry a techniku přihlášených
děl je nutno včas nahlásit, aby Zuzka Dolínková mohla zhotovila popisky.
Od 12. 6. do 30. 8. bude otevřena výstava v Neveklově s názvem Patchworková
okna synagog. Celkem 21 autorek vytvořilo 40 quiltů. Autorky jsou ze skupiny
patchfanynek, z toho 7 autorek je členkami BPK. Vernisáž se koná 12. 6. od 14 hod.
v Neveklově.

Dále A. Králíková informovala o akci šitých polštářků a dek pro děti z Ukrajiny. Bylo
jich ušito okolo 200 kusů. Z toho 82 jich bylo předáno přímo konkrétním rodinám,
ostatní byly věnovány Nadaci Šatník Nory Fridrichové.
4. N. Harbichová informovala o přípravě nových stanov, které byly upraveny a
předloženy členkám k připomínkám. Podané jazykové připomínky byly zapracovány,
event. vysvětleny. Ze stanov byl odstraněn bod o stanovení výše členských
příspěvků, protože tu bude stanovovat Valná hromada.
Stanovy byly přijaty jednomyslně.
5. Z. Dolínková informovala o účetní uzávěrce klubu za rok 2021. Účetní uzávěrku a
daňové přiznání připravila bývalá předsedkyně Jana Haklová, která ovšem
nepřipojila při zaslání dokladů bližší informace o výdajích. Příjmy tvořily pouze
příspěvky členek a to ve výši 3 280 Kč, výdaje 5 184 Kč, zůstatek je tedy ve výši
minus 1 904 Kč. Celková výše na účtu činí 89 183, 91 Kč. Jana Haklová bude
požádána o dodatečné odůvodnění nákladů za rok 2021 a doložení konkrétních
dokladů o výdajích.
Účetní uzávěrka byla přijata jednomyslně.
6. A. Králíková dále informovala, že v souvislosti s vyššími náklady na činnost klubu,
především s výdaji na výstavní činnost, je nutno zvýšit příspěvky na částku 500 Kč
ročně. Jedná se o to, aby se ročně nesnižovalo jmění klubu, hospodaření musí být
beze schodku.
Návrh na zvýšení členského příspěvku na rok 2023 ve výši 500 Kč byl přijat
jednomyslně.
7. Různé:
A. Králíková informovala o dokončení deky z připravených bloků zesnulé členky
klubu.
B. A. Landovská informovala o průběhu workshopu v sobotu 28.5.2022, kterého
se zúčastnilo 10 členek. Lektorky Mirka Kalinová a Marta Drozdová ukázaly
možnosti monoprintu a tisku přírodninami na papír, textil, či Evolon. Další
workshop se pro velký úspěch bude konat 24. 9. 2022. Pro nedostatek zájmu
a z důvodu vysoké ceny se nebude konat workshop Ivety Nedomové, se
kterou byla tato možnost předjednána v Brně.
C. N. Harbichová informovala o průběhu šití Tapiserie z Assenede. Na místě
byla předvedena téměř hotová. Zároveň se členky mohly seznámit s
dokumentací, která byla v průběhu jejího vyšívání pravidelně vedena. Byly
informovány o záštitě, kterou poskytla paní Dagmar Havlová a o zájmu, který
má belgická strana na této práci. Na tomto projektu se účastní vyšívačky z
Belgie a jiných evropských zemí.
D. M. Drozdová přinesla na ukázku svoji práci, vyšívanou košili technikou boro či
vaga. Jedná se o našívání kousků různých látek na již hotový oděv, na líc i
rub a vytvoření jedinečného originálního oděvu.
E. Z. Dolínková informovala o vedení dokumentace klubu, k dispozici jsou
členkám zápisy ze schůzí i setkání výboru, který se schází pravidelně, v létě
dle potřeby. Účet klubu je transparentní a každý se může podívat, jaké jsou
výdaje a příjmy.
F. Naďa Harbichová informovala o dalších výstavách - V roce 2022 bude
vystaveno Pražské Jezulátko v Čáslavi, v srpnu 2022 v Kadani. Výstava
spolku Otavský patchwork ve Vodňanech do 19. června a výstava

Prácheňské umělecké besedy - PUB v Křemži do 9. září. Zde vystavují i
členky BPK.
G. A.Králíková vyhlásila nové téma na rok 2023: Baroko. Díla budou vystavena
v Barokním areálu Skalka. Vzhledem k prostorovým možnostem místnosti je
vhodný formát v šířce do 70 cm, což je rozměr mezi okny, a délka libovolná.
Na protější stěnu je možné umístit i větší díla. Zájemci o účast v projektu se
mohou přihlásit do konce března 2023.
H. Hana Martínková informovala o akci Claudie Pfeil z Německa, která vyhlásila
projekt šití bloků v barvách vlajky Ukrajiny. Sešly se jí stovky bloků z celého
světa, ze kterých je nyní nutné dokončit deky. Projekt bude projednán v klubu
klasiček a bude zvážena možnost zúčastnit se tohoto projektu.
Valná hromada skončila ve 13,30 hod. Podávala se káva a pohoštění slané i sladké,
připravené členkami.
Zapsala: Naďa Harbichová

