
Zápis z členské schůze BPK 10. prosince 2022

Členská schůze členů Bohemia patchwork klub se konala v sobotu 10. prosince 2022 od
11 hodin v prostorách Institutu umění, Celetná 17, Praha 1.
Přítomno: 30 členek dle prezenční listiny
Program jednání členské schůze byl zveřejněn na stránkách Bohemia patchwork klub.

1. V úvodu setkání Zuzana Dolínková podala zprávu o počtu členek - ke dni 10.12.2022 má
klub celkem 49 platících členek, na účtu je 93 344 Kč. Členský příspěvek na rok 2023 činí
500 Kč, což odsouhlasila výroční členská schůze v březnu 2022. Částku je nutné uhradit do
4.3.2023, tj. do termínu konání příští členské schůze.

2. Informace o výstavách
Anna Králíková informovala o probíhající výstavě v Kočárovně zámku Chvaly v Horních
Počernicích.  Výstava potrvá  do 8. ledna 2023. Kolekce Ledové květy, kterou tvoří 23
polštářků, bude po skončení výstavy předána Gerontologickému centru v Kobylisích jako
dar.
Kolekce Zahrada (18 kusů) a Srubové košíky (13 kusů) budou vystaveny v prostorách
Židovské obce v ulici Janovského, Praha 7 a v Maiselově ulici, kolekce Okna synagog budou
na Hagiboru. Všechny tři výstavy začnou v druhé polovině ledna 2023. Termín bude
upřesněn a včas oznámen.
Od 2. - 27. února 2023 bude ve Spolkovém domě v Kutné Hoře vystavena kolekce Pocta B.
Němcové a K. H. Borovskému.  V této souvislosti požádala Zuzana Dolínková o zapůjčení
různých vydání knih od B. Němcové a K. H. Havlíčka, aby je bylo možné umístit ve výlohách
a ve vitríně Spolkového domu. Uvítá i různé dobové oblečení, rukavičky, vějíře, krajky. Foto
knih je nutno poslat do 5.1. Z. Dolínkové, aby nebyly duplicitní. Hanka Pražáková členkám
zašle spojení do Kutné Hory na vernisáž i s podrobnostmi.
V Čáslavi byla dne 21.11. 2022 instalována kolekce Pražské Jezulátko ve výstavní galerii na
náměstí vedle městského úřadu, trvá do 2. ledna 2023.
Připravovaná klubová kolekce Baroko bude vystavena v Barokním areálu Skalka v Mníšku
pod Brdy v roce 2023, přesný termín je v jednání se zástupci obce. Bylo připomenuto, že do
projektu se lze přihlásit do konce dubna 2023.
Výstava ve výstavní síni Muzeu krajky ve Vamberku trvá od 19. 11. 2022 do 9. 4. 2023 a
quilty s použitím krajek vhodně doplňují expozici muzea. K přípravě výstavy byla oslovena
Zuzana Dolínková a vzhledem ke kapacitě prostor oslovila 6 členek BPK.
Kolekce Pražské Jezulátko a Baroko budou v roce 2024 vystaveny v gotickém chrámu
Sedlec u Kutné Hory. V měsíci květnu a červnu 2023 budeme vystavovat v Městském
divadle Most kolekci Pocta B. Němcové a K. H. Borovskému.

3. Tapiserie z Assenede
A. Landovská a Z. Dolínková podaly informaci o předání hotové Tapiserie z Assenede
spolku Hallekin v Belgii. Práce členek byla velmi pozitivně přijata, v domě Annie a Marca De
Smet se setkaly s místnímu vyšívačkami a za svoji precizní práci byly pochválené. V sobotu
se uskutečnilo setkání na radnici města a starosta Dr. Philippe De Conninck ve svém projevu
uvedl jména všech, které se na vyšívání tapiserie zúčastnily. Následně velvyslanec ČR v
Belgii Pavel Klucký vyšil pár posledních stehů a tapiserie byla slavnostně předána. Po
dokončení díla v roce 2025 bude všech 100 hotových panelů vystaveno v Assenede, na tuto



akci  jsme srdečně zvány. Celé dílo bude postupně vystaveno v zemích, které se vyšívání
projektu zúčastnily (Řecko, Španělsko, Francie, Itálie, Německo).

4. Prague patchwork meeting Brno se koná ve dnech  21. - 23. dubna 2023.
BPK se na této výstavě představí kolekcemi Zahrada a Pocta B. Němcové a K. H.
Borovskému.  Bylo odsouhlaseno, že každá členka zaplatí za  quilt vystavený v Galerii BPK
200 Kč a zbytek výstavního poplatku za celou Galerii BPK uhradí klub.
Anna Králíková domluví s J. Štěrbovou možnost označit znakem BPK vystavené quilty
členek BPK v ostatních kategoriích.

5.  Informace o dotacích a platbách
N. Harbichová informovala o podání žádosti o příspěvek na výstavní poplatek Městské části
Praha 20 - Horní Počernice za dvě výstavy na tvrzi Chvaly v roce 2022. Bylo odsouhlaseno
zaplatit 3 300 Kč z účtu BPK za výstavu Ledové hvězdy, protože částka již byla splatná.
Pokud bude žádost MČ schválena, zašlou částku na účet BPK.
A. Králíková informovala o možnosti finančního daru pro spolek BPK a následně možnosti
tento dar odečíst ze zdanitelného příjmu v daňovém přiznání, týká se fyzických i právnických
osob. První dar ve výši 5000 Kč již byl na účet klubu připsán. Děkujeme.
Po projednání bylo odsouhlaseno, že čtyřem členkám klubu, které odevzdaly Tapiserii v
Belgii, bude každé uhrazen příspěvek 2 500 Kč na letenku z účtu BPK. Jedná se o Lenku
Kopačynskou, Zuzanu Dolínkovou, Andreu Landovskou a Naďu Harbichovou.

6. Příprava výstavní síně patchworku v Černuci, Středočeský kraj
A. Landovská informovala o iniciativě Jany Winklerové, která se na BPK obrátila s

žádostí o pomoc s financováním přípravy výstavní síně Patchworkia přes portál HIT
HIT. V odkazu můžete vidět video z prostor a hotové výrobky, které budou
vystavovány. https://www.hithit.com/cs/project/11567
Z částky 90 000 Kč je již vybrána téměř polovina, kdo má zájem, může se zúčastnit a
poslat libovolnou částku. Pokud se nepodaří vybrat, budou peníze dárcům vráceny.
A. Landovská domluvila s pí Winklerovou konkrétní typ odměny, bude to možnost
pronájmu výstavního místa na rok za příspěvek 600,- Kč .

7. Afghánská výšivka
A. Králíková informovala o dopise Pascal Goldenberg, která poslala informaci o

svízelné situaci žen v Afghánistánu. Této zemi se věnuje dlouhodobě, ve Francii
jsme u ní koupili výšivky, které pomáhají přímo jejich autorkám, nyní je možnost
přispět jakoukoliv částkou na účet. Členky BPK byly vyzvány, aby promyslely, jakým
způsobem můžeme prostřednictvím výšivek upozorňovat na kritickou situaci žen v
Afgánistánu. Buď samostatnými projekty nebo jedním společným dílem, které může
být vystavováno při akcích, které budou informovat o situaci žen v této zemi.
A. Landovská navrhla, že zkusí propojení s organizací Babičky bez hranic, což je
komunikační platforma, která se angažuje za práva žen v celém světě, včetně
Afghánistánu.

8. Prezentace Renáty Vargové o výletě na Aljašku
R. Vargová ukázala krásné snímky z výletu na Aljašku a podala zprávu o tamním
patchworku, jak si každá část země uchovala vlastní barevnost a druh bloku. V každém
navštíveném městě hledala krámek s textilem a se svými objevy nás seznámila. V další části

https://www.hithit.com/cs/project/11567/patchworkie-otevreme-spolecne-prvni-galerii-patchworku-v-cr
https://www.hithit.com/cs/project/11567


jsme si ještě prohlédly fotografie přírody, národních parků a dalších navštívených míst, které
známe z knížek J. Londona - Klondike, Bonanza,  Dawson, řeka Yukon. Líbily se nám i
nakoupené látky, samozřejmě i s náměty divokých zvířat a přírody.

10. Na základě domluvy v klubu současného quiltu zahájila Michaela Kmječová novou
“rubriku” Tell and Show, a to  krátkou prezentací a povídáním o vzniku série Pole, louky,
zahrady, kterou vystavovala na PPM v Brně. Na příštím setkání BPK bude některé ze svých
prací prezentovat Andrea Landovská. V budoucnu bychom chtěly dát možnost krátce
prezentovat všem členkám, které o to projeví zájem. Andrea Landovská navrhla také
možnost krátkého představení zajímavých a inspirativních knížek.

11. Schůze skončila ve 13,30 hodin, předaly jsme si vánoční dárečky jako každý rok - každá
jeden drobný dárek přinese a jiný si vezme ze společné tašky Občerstvení bylo připraveno
členkami, upečené cukroví a slané drobnosti, dále káva a čaj.
Zapsala: Naďa Harbichová


