
Zápis z členské schůze BPK 4. března 2023

Členská schůze členů Bohemia patchwork klub se konala v sobotu 4. března 2023 od
10,30 hodin v prostorách Institutu umění, Celetná 17, Praha 1.
Přítomno: 38 členek dle prezenční listiny
Program jednání členské schůze byl zveřejněn na stránkách Bohemia patchwork klubu.

1. Ing. Petr Tylínek, teoretik odívání a pedagog, přednesl přednášku s videoprojekcí na téma
odívání v baroku. Informace zahrnující dějiny období baroka s důrazem na oděv a jeho vývoj
může členkám pomoci při hledání námětu na ušití textilního obrazu do kolekce Baroko.
Doporučil členkám filmy Vatel a Král tančí, kde jsou dobře zobrazeny dobové reálie.
Přednáška byla velmi kladně hodnocena a Ing. Tylínek byl vyzván, aby také ušil svůj quilt,
který bude součástí kolekce klubu.

2. Zuzana Dolínková podala zprávu o počtu členek - ke dni 4. 3. 2023 má klub celkem 48
platících členek, na účtu je 89 728 Kč. Spolek nevykazuje žádné zisky, proto ze zákona
nemusí podávat daňové přiznání. Členské příspěvky a sponzorské dary se nedaní.
O příjmech, výdajích a zůstatku na účtu za rok 2022 byly členky informovány.
V roce 2022 byly výdaje ve výši 32 257 Kč a příjmy 14 765 Kč.

3. Informace o účasti na PPM Quilt Brno podala A. Králíková. Klub BPK se představí kolekcí
Zahrada a Pocta B. Němcové a K.H. Borovskému. Členky zorganizovaly představení
charitního projektu Guldusi v rámci PPM.Ušijí pruhy 15 x 40, 55 a 60 cm, na výšku, každá
zvolí délku dle svého vkusu, s použitím afgánské výšivky. Tyto pruhy budou vystavovány
společně s dalšími díly na výstavách klubu s upozorněním na situaci žen v Afgánistánu.
Stále probíhají jednání o možnosti účasti žen z Afgánistánu, které žijí v ČR a které by mohly
na PPM prezentovat výrobu afgánské výšivky.
Členky odsouhlasily zaplatit nejvýše 30000 Kč za galerii s tím, že každá členka zaplatí na
účet klubu za svůj vystavený quilt 200 Kč (bylo odsouhlaseno na minulém setkání). Za
kolekci Guldusi se neplatí, rovněž ani za kolekci z látek Veba - Afrika.
Připomínáme členkám nutnost přihlásit svoje práce na PPM Quilt Brno do 9.3. pí Klugarové
na e-mail: iklugarova@bvv.cz ve stanovených termínech, jedná se o kategorie Český quilt,
Kaleidoskop a VEBA Afrika.
Uzávěrka přihlášek je do 10.3.2023, předání hotového quiltu do 7.4.2023.
Členky BPK můžou výstavní quilty, projekt VEBA Afrika a projekt Guldusi předat po
dohodě (předchozí SMS) Andree Landovské nebo Zuzaně Dolínkové do 19.4.2023.

4. Od 1. do 29. června 2023 bude v bývalém klášteře v Barokním areálu Skalka v Mníšku
pod Brdy představena kolekce klubu Baroko, vernisáž výstavy bude v neděli 4. června
odpoledne. Rozměry prací je nutné dodržet tak, jak jsou uvedeny ve složce SPOLEČNÉ
PROJEKTY, přihlášky je nutné zaslat A. Králíkové do 30.4.2023.

5. N Harbichová podala informace o nastávajících výstavách.
Od pátku 24. 3. 2023 bude otevřena výstava na zámku Lomnici nad Popelkou, trvá do 21.
5. Na žádost Galerie Portyč v Písku instalujeme výstavu v neděli dne 2. dubna, výstava
trvá do 28. 4. Na obou výstavách klub představí svoje práce jak klasické, tak artové, v této
souvislosti byly členky požádány, aby do středy 22. 3. přinesly svoje práce do recepce



Institutu umění (předchozí upozornění SMS nutné!) a do 14. 3. poslaly název díla, jméno
autora, rozměr a použitou techniku Zuzaně Dolínkové k výrobě popisek.
Při instalaci na místě vždy rozhodujeme, co se do prostoru hodí, takže nevyužité práce
budou z Lomnice n.P. převezeny do Písku. Upozorňujeme, že až na místě se rozhoduje,
které práce je vhodné vystavit vzhledem k prostoru a kontextu a prosíme proto členky, aby
chápaly, pokud jejich práce bude použita jindy a jinde.

6. Pro členky bylo připraveno překvapení - nášivky s logem klubu BPK. Na místě si členky
měly možnost za 100 Kč nášivky koupit, budeme je moci používat např. na PPM v Brně,
abychom byly klubově označené.

7. A Králíková navrhla, že by si členky měly ušít společný klubový quilt. Do příštího setkání
si členky promyslí, jak by mohl vypadat a jak se do jeho tvorby zapojit.

8. Dne 17. 6. se BPK připojí k mezinárodní akci, nazvané Den quiltování na veřejnosti. A.
Králíková projednala se společností Kampanula možnost v tento den představit v Praze na
Kampě ukázky šití patchworku a hotové výrobky, taky zkusí informovat o této akci tisk.

9. Byly představeny čtyři nové členky: paní Jitka Hurtová, Alena Ptašniková, Míla Jebavá a
Helena Fraňková. Každá nám řekla o sobě pár slov a my se těšíme na spolupráci.

10. Různé:
- A. Králíková informovala o tom, že na PPM 2023 bude vystavena kolekce Okna

synagog
- M. Svobodová informovala o možnosti vystavovat v knihovně Ústí nad Labem a také

o tom, že se 15. 4. 2023 koná v Drážďanech trh látek a textilu.
- V říjnu 2023 se bude konat zase výstava na tvrzi Chvaly, téma Podzim, rozměr 80 x

100, přihlášky do 30.8. 2023 poslat A. Králíkové.
- Kolekce Zahrada je vystavena v Penzionu Georga Jordana v Holešovicích do 12. 4.

2023, kolekce Okna synagog v Hagiboru do 12. 4.
- N. Harbichová informovala o výletu I. moravského klubu do Holandska od 12.-16. 4.

2023, zájemci se hlásí pí. Bůžkové.
- Informace o výstavách v Praze, které by mohly členky zajímat:

Ve Veletržním paláci se koná výstava Květinová unie
https://www.ngprague.cz/o-nas/novinky/kvetinova-unie-
V Císařské konírně Pražského hradu se koná Výstava Znovuzrození v gobelínu z
gobelínové dílny ve Valašském Meziříčí, která trvá do 12. dubna 2023.
https://www.informuji.cz/akce/praha/261889-znovuzrozeni-v-gobelinu/

- Výroční schůze BPK se koná v sobotu 3. června od 10:30 hodin.

Schůze skončila ve 14:15 hodin, bylo podáváno slané i sladké občerstvení, které
přinesly členky.

Zapsala: Naďa Harbichová
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