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POŘAD JEDNÁNÍ VALNÉ HROMADY
14. BŘEZNA 2020

1. Zahájení uvítáním přítomných a schválení programu s tím, že se rozhodne o možném 
(ne)odložení začátku, jak předestřela pozvánka. Uvádí M. Petřík z pověření výboru

2. Volba předsedajícího volební hromadě. Řídí opět M. Petřík. 
 Předseda Valné hromady Karel Urban
3. Volba komisí a zapisovatelů přísluší již zvolenému předsedovi – předání a převzetí 

role 
 Mandátová – Langhammer, Davídková, Čenská
 Volební – Rumlarová, Vlček, Sassmann
 Návrhová – Ort, Havlík, Melena 
 Zapisovatelé – Hlinovský. Váverka
 Ode všech oslovovaných bude předběžně vyžádán písemný souhlas
4. Etapový poločas, poločasy etap. Předsedovo hodnocení za dané mandátní období
5. Finanční situace SSPE – hospodářka J. Špačková
6. Zpráva kontrolní komise – předseda L. Kříž
7. Doplňková volba do výboru – předseda VVH a předsedkyně VK – hlasování veřejné
8. Návrh Plánu činnosti a Rozpočtu na rok 2020 – M. Moravcová 
9. Pozvánka na sjezd 2020 v Olomouci – B. Kocman
10. Rozprava s náměty ke zkvalitnění spolkového života
11. Schválení předlohy usnesení – předsedové VH a NK
12. Ocenění zasloužilých členů – předseda SSPE
13. Vyhlášení exlibristů roku 2019 – předsedové Spolku a Poroty
14. Zakončení VH – předsedové VVH a SSPE
15. Start výměnné části výročního shromáždění ve vymezeném prostoru
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ETAPOVÝ POLOČAS respektive POLOČASY ETAP

Kterou etapou a čeho to vlastně procházíme, jaký poločas tu máme vůbec na mysli 
a co tím sledujeme, oč fakticky jde a jedná se? Proč také ten plurál? To abychom si zod-
pověděli anebo aspoň přiblížili právě položené otázky. Případně pochopili a vyrozuměli 
smysl poněkud nezvykle formulovaného nadpisu letošní Výroční zprávy, předkládané 
Valné hromadě 2020. 

Nacházíme se totiž přesně v polovině dvouletého mandátu, který jste svěřili výboru 
ve stávajícím složení právě před rokem. Ale nejen to: vymezuje se zároveň jako poločas 
mezi dvěma sjezdy. O důvod více k ohlédnutí a výhledu. Obdobou Bilance rozvoje SSPE 
z března loňského roku a návazně na Poselství sjezdu v Českém Krumlově. Tím, že za-
hrnovalo hodnocení prvního čtvrtletí nastoupeného kurzu, lze je považovat za funkční 
součást skládání účtů předepsaných Stanovami. Proto je opakovaně připojeno k těmto 
podkladům, aniž by se jeho text musel znovu repetovat. Postačí tudíž soustředit se až na 
posjezdový úsek činnosti.

Pak musíme začít právě oceněním českokrumlovského setkání a vysokou pochvalou re-
alizačního týmu dua Pich a Petřík. Odvedli skvělou práci v přípravě i vytváření družné a děl-
né atmosféry. Nejenže zaznívala sama chvála na jejich adresu, ale neobjevila se ani žádná 
závažnější výhrada či kritická připomínka. Po úspěšném zorganizování XXXVII. Světového 
kongresu je to další důkaz, že na to máme a umíme i dokážeme. Považujme to za přelomo-
vý bod i příslib již pro akce, které nás čekají a neměly mít aspirace nižšího řádu.

Není asi třeba připomínat, že sjezd spadal do kulminační fáze Janečkiády, která se 
stala nejenom symbolem, ale i soustředěnou náplní 101. roku nepřerušeného výskytu na 
české scéně. Výrazem toho se stala i publikace, kterou jsme na tuto počest vydali a větši-
na z Vás ji mezi jinými pozornostmi obdržela jako sjezdový suvenýr. Stejně tak je všeobec-
ně známo, ale také přijato zaměření toho letošního 102. ve znamení Peterkiády. Věřme, 
že se ujme stejnou či aspoň obdobnou měrou v regionálních centrech spolkového dění, 
počínaje Táborskem a konče metropolí. Berte to za VÝZVU k přednáškám, besedám, té-
maticky orientovaným výměnám grafi k či jejich tvorby, ale především výstavám, které se 
osvědčily jako nejúčinnější nástroj naší prezentace a popularizace před veřejnosti. Tudy 
k nám také nacházejí cestu naši noví členové.

Tady stojí zato zmínit, že máme už dnes jak dostatek výstavních prostor, tak i putov-
ních výstav, jejichž kapacity jsme ani zdaleka nestihli využít? No není to skoro zarážející? 
Co s tím uděláme? Nejlépe začít bezodkladně. Seznam vstřícných galerií a spolkových 
expozic, jež jsou vám k dispozici, zveřejnil a případně i doplní Jirka Hlinovský na našich 
sítích. Tak jen do toho a vytrvat. Pro úplné informační zasvěcení nelze pominout Galerii 
Špejchar Želeč, kde je Spolek veden a inzerován jako víceméně stálý participant. Tak na-
příklad v březnu se tam podílíme na prezentaci díla Tavíka Františka Šimona s jeho synem 
Pavlem, shodou okolností letošním jubilantem (100 let od narození). Spolu s nimi zde 
logicky a kompletně spojujeme rovněž rod Boudů (Cyril, Jiří, Jana, Martin, Matěj, Anež-
ka). Na květen se již chystáme představit všestranně a v podobném gardu i sledu Jiřího 
Trnku. V obou případech je vydáván katalog ve tvaru reprezentativní knihy, vydávané 
péčí našich agilních členů Pavla Šmidrkala s Bedřichem Kocmanem a Nové tiskárny Pel-
hřimov, jak se ostatně stalo vžitou tradicí (viz rozebrané tituly Linie touhy nebo Krásná 
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přání k nesehnání). Pro naše členy budou opětně k dispozici za spolkové ceny v dostupné 
výši. Koncem roku plánujeme průřezovou přehlídku cyklů vytvořených slibně nadějným 
nováčkem Spolku Michailem Ščigolem, který se takto představil stejně jako jeho krajan 
Anatolij Ključinskij během Adventního večera 2019 

S nastoleným tématem velice úzce souvisí také činnost vydavatelská. Obecného 
uznání se dostává především periodiku Knižní značka, zásluhou Ing. Jana Langhammera 
vytříbené na úroveň srovnatelnou se světem. Krom kultivovaně podávaného poučení 
s dokonalým zvládnutím výtvarné složky plní dnes roli nejspolehlivějšího nosiče infor-
mací, jestliže se dostává rovnou do rukou každého člena. To se týká i na ni vázaného 
Slovníku tvůrců, který je v podobě kvarteta Katalogových lístků, vkládaných pravidelně 
do každého jejího čísla, distribuován stejným způsobem. V obnovené edici jich tak vyšlo 
již přes 50 a jistě také víte, že její budoucnost byla svěřena do mladých rukou Jana Mele-
ny. Totéž lze říci o Sborníku, jehož redigování se ujal další z nových členů kolega Ladislav 
Žák, který se pod jeho ceněné kvality stačil už i editorsky podepsat. No posuďte sami, zda 
to nevypovídá o rýsujících se změnách ve složení členské základny.

Je to zatím jen malinký krůček směrem k nezbytné omlazovací kúře Spolku, jež musí 
být věcí doopravdy všech, má-li naplnit naše očekávání. Není vyhnutí! Bez předávky šta-
fetového kolíku daleko nedojdeme, natož abychom to stihli rychlejším tempem. Shod-
ně si musíme počínat i v péči o dostatečnou početnost Spolku. Nejde tu přitom jenom 
o zdroj fi nancování toho, co děláme a konat chceme, byť naše příspěvky jsou tím hlav-
ním, pomalu skoro jediným. Netečně k tomu přihlížet je riskantní až nebezpečné. Nelze 
váhat, raději se začít rychle činit. Jak? Aby také tady docházelo k výměně stráží, měl by 
si každý najít za sebe náhradu. Není to nic nereálného. Daří-li se to jednomu, proč by se 
nemohlo všem? Drobným náznakem světlejších perspektiv budiž to, že poslední dobou 
nám přestalo ubývat členstva. Více k nám přichází, než od nás odchází, jinak by tomu tak 
nebylo. Jasná zpráva. Takže ji sledujme a pomožme ji zmnožit! Příznivým ukazatelem se 
jeví, že mezi nás přicházejí činorodí výtvarníci. Škoda, že mezi našimi kmenovými grafi ky 
je nemálo těch, co se onomu začlenění vytrvale brání. Úkorné obavy, že je organizace 
pohltí a časově příliš zaneprázdní? Nemohlo by se jim členství spíše vyplatit? Zejména 
bude-li pobídkově zvýhodňováno? Přemýšlejme o tom vespolek. Neprohloupí žádná ze 
zúčastněných stran. To rozhodně nikoliv. 

 Připusťme si, že potud byly opětovně připomenuty kardinální problémy, jež by už 
konečně měly překročit meze pouhého nastolování a dokonce i jejich formulačního 
vymezování. Všichni víme a jsme o tom dneska přesvědčeni, že jde o spojitou nádobu: 
více lidí a peněz. To nám nyní viditelně schází, třebaže zatím ještě pořád ještě nehrozí 
kolapsem. Přesto si třeba přiznat napjatou bilanci zdrojů fi nančních i lidských, myslet na 
pozitivní zvrat neblahé situace Jistá východiska, přístupy a postupy jsme přinejmenším 
naznačili, kousilinek cesty tudy snad už i ušli. Pořád málo! Potřebujeme a musíme pořád-
ně zabrat; všichni do jednoho, jeden vedle druhého. Přitom tahat za jeden provaz, cíleně 
a vytrvale. Nepovažujme ta slova za prázdná, výkřiky do tmy, vzdechy na měsíc, zbožná 
přání, bláhové sny nebo jen tak předhozené fráze, aby nestála řeč a udělala za něco čárka. 
Rozebíráme realitu, jakou skutečně je, nikoliv se jeví. S odhodláním pustit se do nápravy 
poměrů, když přinejmenším tušíme kudy a jak z nich ven.

Znamená to začít od sebe, jít příkladem a dávat vzory následování hodné. Tudíž ukli-
dit před vlastním prahem. Nejdříve to, co nám Kontrolní komise před léty vytýkala: ne-
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pořádek ve věcech i kolem sebe. A tak jsme dali do pořádku archiv jeho přemístěním do 
větších a obstojnějších prostor. Nemusíme připomínat náročnost popsané operace, včet-
ně námahy fyzické. Nebylo to účelem samo sobě. Teprve tak se dalo zjistit, co tam vlastně 
všechno máme a evidenčně to podchytit. Protože jsme dosáhli nižší výměry nájemného, 
mohli jsme za ušetřenou částku zaměstnat archivářku, neboť amatérskou dělbou prací se 
to seriozně zvládnout nedá. 

Tak došlo i na změnu sídla Spolku, což byla další složitá procedura, jako vše na přísné 
justiční bázi. Nicméně muselo se to administrování podstoupit a podřídit mu další kroky. 
Spočívaly v totální reformě korespondenčních styků, o níž jste byli průběžně poučová-
ni. Odvykali jste starým kontaktům v Hloubětíně a zvykali na novou adresu v Dejvicích, 
tomu jsme se ovšem přizpůsobovali také my. Zavedl se deník došlé pošty, registrovaly 
faktury, ukládaly písemnosti atd. Dovolili jsme si zrušit i P. O. BOX na hlavní poště v Praze 
1 Jindřišské ulici, což vám zaručeně neušlo. Stalo se tak z důvodů úspory peněz i času, 
neboť máme adekvátní náhradu v podobě schránky přímo v domě a poštovní úřad na 
dosah. Přibylo však skladování publikací i jejich přímý či zprostředkovaný prodej a do-
dejme, že k tomu všemu jsme převzali do své režie od Památníku národního písemnictví 
velké objemy zbylého materiálu ze zrušeného Kabinetu exlibris v Chrudimi. Žádná malič-
kost s převozem a následnou manipulací včetně darů regionům Tady všude jste mohli 
narazit na nevšední ochotu a spolehlivost paní archivářky Marty Novotné. S její pomocí 
též likvidujeme nadnormativní zásoby včetně jejich prodeje ve prospěch vylepšení pří-
jmové složky rozpočtu. Role Mirky Weissové se po abdikaci energicky ujala výtvarnice 
Vlasta Lopuchovská. Rádi bychom ji nominovali za kandidátku do výboru, a to na místo 
uvolněné odchodem Pavla Hlavatého. Jeho podílu i přínosu pro Spolek si považujeme 
bez ohledu na relativně velmi krátké angažmá 

Nejinak tomu bylo i s revidováním hospodářství fi nančního. Racionalizace spočívá ve 
zjednodušení jeho systému, především v orientaci na jeden peněžní ústav. Rozhodli jsme 
se dát přednost FIO bance, jak jste si určitě všimli. Sleduje se tu také optimum rozložení 
mezi korunovým a devizovým účtem, ale zároveň položková skladba. Přijali jsme interní 
Ekonomickou směrnici, upravující pravidla chodu věcí. Podle nich je tento úsek jednotně 
řízen a závazně postupují všichni funkcionáři Spolku. Velkou zásluhu o to mají především 
spolková hospodářka paní Jarmila Špačková a naše účetní Ing. Markéta Bayerová. V jejich 
principiálnosti máme záruky počínání v souladu s právními a prováděcími předpisy. Mys-
líme, že Kontrolní komise nebude muset konstatovat letos něco jiného.

Kardinální problém, a to v plném slova smyslu, se vynořil s přípravou a organizací le-
tošního SJEZDU. Pamatujete si, že po mnoho let byl spojován s Trienále exlibris v Chrudi-
mi. Považujeme to zajisté všichni až do dneška za parádní řešení prosazené našimi před-
chůdci. Proto jsme počítali s jeho aktuální repeticí, jak si ostatně pamatujete z usnesení 
Volební valné hromady 2019. Nicméně Památník národního písemnictví od této praxe 
distancoval a nejenom co do spojení s naším sjezdem. Přemístěním svého kabinetu do 
Litoměřic sledoval také resignaci na garantování Trienále exlibris vůbec, natož jeho situo-
vání do Chrudimi. Na březnové schůzce nabídl tuto funkci nám, což si Spolek na svá bed-
ra dovolit prokazatelně převzít nemohl. Stejně se zachovala i chrudimská radnice a její 
Beseda. Nastala dlouhá doba protahovaných jednání a hlavně nejistot, v nichž jsme byli 
udržováni. Dokud se PNP jakožto držitel monopolní značky defi nitivně nerozhodl, nemě-
li jsme právo na rozsouzení sporu neboli pevně stanovit místo a datum konání sjezdu. 
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Přesto jsme činili paralelně pokusy zvolit si hostitele v pojednávaném regionu. V daném 
duchu jsme se o tom radili ještě s užším aktivem zainteresovaných funkcionářů během 
Sjezdu v Českém Krumlově. I to bylo pro nás bernou mincí, ne-li rovnou puvoár. Teprve 
koncem kalendářního roku 2019 přišel sám PNP s variantou pojetí Soutěže a Přehlídky 
oceněných prací virtuální formou. O tom jsme Vás také okamžitě informovali a Památní-
ku přislíbili součinnost. Už proto, že nemůžeme odříct zastoupení v porotě ani udělování 
cen, jejichž jsme vyhlašovateli. Takový je tudíž status quo, na nějž se již dalo spolehnout. 
Aspoň náznakem prozraďme záměr spustit v nedaleké budoucnosti vlastní Bienále. Tak 
by se Povltavské sympozium, coby zavedená celospolková událost, rozšířilo nově o další 
důstojně nás reprezentující tradici.

Okamžitě jsme rozvinuli korektní a závazná jednání. Po různých peripetiích padla vol-
ba na OLOMOUC. Máme tam či okolo dosti početnou komunitu a také dobrou zkušenost 
z minula. Zavážila i argumentace o malém respektování Moravy z hlediska zájmů a po-
třeb tamějšího členstva, zejména ve vztahu k dopravní dosažitelnosti centrálně pořáda-
ných akcí, ale neméně jako uznání jeho zásluh o rozvoj sběratelství komorní grafi ky a její 
tvorby. Setkali jsme se tady s jednoznačně pozitivním ohlasem a dokonce i podporou. 
Vsadili jsme na renomovanou Palackého univerzitu, mimochodem druhou nejstarší v čes-
kých zemích. Oslovili jsme nově restaurovanou Přírodovědnou fakultu a osobně jejího dě-
kana. Uspěli jsme s až nebývalou vstřícností a přízní, ale i podmínkami pronájmu prostor. 
Kompromisně se dojednal ofi ciálně termín konání – 18. až 20. září 2020. Pochopitelně 
počítáme s faktickou pomocí členů, jak místních tak i z blízka. Pevně věříme, že ji neod-
mítnou a organizačně se zapojí. Již se na tom všem komplexně pracuje. Předpokládáme, 
že to podpoříte všemi svými hlasy i na této Valné hromadě.
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INFORMACE O VÝVOJI A STAVU HOSPODAŘENÍ
– AKTUÁLNÍ FINANČNÍ SITUACE

Rozpočet, připravený na rok 2019, se nám nepodařilo jak v příjmové části, tak ve vý-
dajové naplnit.

Pokud se týká příjmů z členských příspěvků, nadhodnotili jsme tuto část o částku 
14 tisíc korun. Výrazný příjmový schodek vznikl i příliš optimistickým odhadem prodeje 
grafi k a publikací ze skladových zásob. Jedná se o částku téměř 50 tisíc korun. Alespoň 
částečně byl příjem spolku kryt příznivým ziskem z aukcí a neočekávanou dotací 6 tisíc 
korun na tiskový fond a příjmem ze sjezdu v částce 20 tisíc korun.

Ve výdajové oblasti došlo ke zvýšení nákladů proti rozpočtovaným částkám jak u tis-
ku Knižní značky, tak u nákupu grafi k a publikací, slovníků tvůrců exlibris a rovněž u sbor-
níku pro exlibris.

Ušetřili jsme prostředky v kapitole režijních nákladů a v nákladech na valnou hroma-
du.

Celkově jsme v roce 2019 hospodařili se ztrátou 80 tisíc korun.
Proto jsme se snažili rozpočet na rok 2020 připravit tak, abychom co nejvíce vycházeli 

z reálných odhadů jak v oblasti příjmové, tak výdajové. Je navržen s mírným ziskem a vě-
říme, že se nám podaří jednotlivé kapitoly rozpočtu dodržet.

Stav peněžních prostředků:

Běžný účet ČSOB 
korunový účet:  28.009,77 Kč
EUR: 158,60 € /3.866,2 Kč/
spořící účet: 105.479,45 Kč

Běžný účet FIO
korunový účet: 97.642,53 Kč
EUR: 9764,53 €  /158.867 Kč/
pokladna spolku 13.234,- Kč
EUR  38 €
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STATISTICKÉ ÚDAJE O ČLENECH SSPE

K 1. 1. 2020 měl spolek 374 individuálních členů (349 z Česka, 4 ze Slovenska a 21 
z ostatních zemí). Spolek má 9 čestných členů. Členy spolku je 76 výtvarníků.

Průměrný dovršený věk členů v roce 2019 byl 66,5 let a byl o půl roku vyšší než v před-
chozím roce 2018. 

Věkové složení k 1. 1. 2020: 
25–30 let      3 31–40 let 23 41–50 let   23 51–60 let 55 61–70 let 97 
71–80 let 103 81–90 let 59 91–101 let 11
Na základě vlastní žádosti bylo zrušeno členství 14 členům. Pro nezaplacení členských 
příspěvků bylo zrušeno členství jedné člence.

V průběhu roku 2019 zemřelo osm našich členů: 
akademická sochařka Renata Rea ŠIMLÍKOVÁ z Brna; 
akademická malířka Hana ČÁPOVÁ z Prahy; 
Mgr. Víťazoslav CHRENKO z Hlohovce; 
MUDr. Vladimír SERVUS ze Šternberka; 
doc. PhDr. Slavomil VENCL, DrSc., čestný člen SSPE, z Prahy; 
doc. RNDr. Josef CHALUPSKÝ z Prahy; 
Ing. Jiří NEDOMA z Prahy; 
Josef VINKLÁT z Liberce.

V průběhu roku 2019 do spolku vstoupilo 12 nových členů a členství bylo obnoveno 
1 členu. K 1. 1. 2020 vstoupilo do spolku 7 nových členů a 2 instituce.

Rozdělení individuálních členů podle měst (4 a více členů) k 1. 1. 2020: 
Blansko 4, Brno 9, Hradec Králové 11, Karlovy Vary 5, 
Kladno 5, Milevsko 4, Moravská Třebová 8, Olomouc 5, 
Ostrava 4, Pardubice 9, Plzeň 6, Praha 116, 
Prostějov 5, Přerov 4, Trutnov 4, Týn nad Vltavou 4. 
Českých kolektivních členů je 19 a z ciziny 11 (1 platící a 10 za reciproční výměnu časo-
pisů).
          

Jan Langhammer
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ČINNOST REDAKTORA KNIŽNÍ ZNAČKY A MATRIKÁŘE 
JANA LANGHAMMERA V ROCE 2019

1. Redakční činnost: Knižní značka 2019 vyšla čtyřikrát na konci každého čtvrtletí v roz-
sahu 36 stran, barevný ofsetový tisk, formát A5, náklad 520 ks.

2. Obsah Knižní značky 2018.
3. Anglický překlad anotací článků jako příloha pro zahraniční členy ke každému číslo 

na čtyřech stranách A5.
4. Byla vytištěna pozvánka na valnou hromadu 2020 jako příloha Knižní značky 4/2019.
5. Bylo rozesláno 73 gratulací s grafi ckou přílohou jubilantům v průběhu roku 2019.
6. Byla vedena členská evidenci v elektronické a „papírové“ podobě. Byli přijímáni noví 

členové a rušeno členství. Zprávy o změnách byly zveřejňovány v Knižní značce. Byla 
zpracována statistika k 1. 1. 2020 a seznam jubilantů pro rok 2020.

7. Byl vytištěn členský adresář 2019 pro členy výboru a prodej na valné hromadě.
8. Pro každou distribuci Knižní značky a jejích příloh byly zpracovány objednávky pro 

Postservis, kompletována zásilka a předány adresáře Postservisu.
9. Pro valnou hromadu 2019 byla vytištěna prezenční listina.
10. Matrikář zajistil prezenci a předání podkladů na valné hromadě 2019.
11. Byly redakčně a grafi cky zpracovány a vytištěny soupisy exlibris Petra Minky, Zbygni-

wa Kubeczky a Borise Brankova (včetně novoročenek) v omezeném nákladu.
12. Byla zpracována objednávka a adresář pro rozeslání Sborníku pro exlibris a drobnou 

grafi ku 2019 Postservisem.

VÝSTAVNÍ ČINNOST
1. Plzeňsko a knižní značka v zasedací síni Úřadu městského obvodu Plzeň 4. 1. − 31. 9. 

2019 s vernisáží.
2. České grafi cké novoročenky v Galerii Evropského domu v Plzni (společně s V. Kap-

sovou), 3. − 20. 12. 2019 s vernisáží a katalogem.
3. V Radnicích v Galerii U Kellerů bylo uspořádáno 9 výstav exlibris a drobné grafi ky: 

Ludmila Jiřincová a Stanislav Jurík, Jaroslav Kaiser, Ladislav Josef Kašpar, Jan Kavan, 
Herbert Kisza, Jaroslav Klápště, Bohumil Knobloch, Vladimír Komárek a Jan Konů-
pek.

AUTORSKÁ ČINNOST
1. K 100. výročí vzniku SSPE kniha Česká exlibristická bibliografi e; pokračování s pláno-

vaným dokončením v r. 2020. Tisk v omezeném nákladu asi 100 kusů.
5. Katalogový list Josef Váchal
3. Články v Knižní značce: 10 hlavních článků, 11 anotací publikací, 24 anotací časopisů, 

22 zpráv v zastoupené výboru SSPE, 4 zprávy o výstavách.
 Článek pro Sborník 2019 Vznik Spolku sběratelů a přátel exlibris a jeho zakladatelé.
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PŘEDNÁŠKY
1. 27. 2. 2019, 100 let SSPE. Galerie města Loun. Promítnuto 152 obrázků.
2. 20. 8. 2019, Cestovatelská exlibris. Galerie Evropského domu v Plzni. Promítnuto 103 

obrázků.
3. 12. 11. 2019 Cestovatelská exlibris. Národní muzeum. Promítnuto 105 obrázků.

Podrobnosti k redakční činnosti
Redakční kruh v roce 2019 tvořili dr. Josef Chalupský (po jeho úmrtí se stal členem 

Mgr. Jan Melena), dr. Jiří Ort a dr. Karel Žižkovský a významně se podíleli na konečné 
skladbě jednotlivých čísel.

Jazykovou korekturu časopisu prováděli: Mgr. René Keller a Mgr. David Polčák.
Ve stanovených termínech: konec března, června, září a prosince vycházela pravidelně 

jednotlivá čísla Knižní značky. Rozesílání prováděl Postservis počátkem dalšího měsíce.
Celkový počet stran, rozložený rovnoměrně do čtyř čísel, byl 144.
Základní články časopisu napsali: Ing. J. Langhammer (10 článků), dr. J. Ort (11 člán-

ků), dr. K. Žižkovský (3 články), Mgr. V. Chrenko (4 články). Ing. J. Parýzková (6 článků), M. 
Vyšohlídová (4 články), V. Pospíšil (3 články), Mgr. A. Sassmann (3 články) a pan Z. Řehák 
(3 články). 

Významné byli rovněž články dalších autorů, kterých bylo celkem 20, a napsali 22 
článků. 

Reprodukováno bylo 122 exlibris, grafi k a kreseb, 23 fotografi í, 14 obálek publikací 
a 4 další tiskoviny.

Konečnou grafi ckou úpravu a barevný ofsetový tisk časopisu v roce 2019 opět pro-
váděla tiskárna SOS print v Plzni k naší spokojenosti. Časopis je uložen na webových 
stránkách spolku www.sspe.cz a na serveru Knihovny Národního muzea v elektronické 
podobě.

Podařilo se nám připojovat anglický překlad anotací článků ke každému číslu pro za-
hraniční členy na čtyřech stránkách A5.

V Plzni 1. 2. 2020.
Jan Langhammer
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ZPRÁVA
KONTROLNÍ KOMISE SSPE

K ČINNOSTI SPOLKU V ROCE 2019

Vypracovali: Mgr. Luděk Kříž, Ing. Michala Davídková, Bc. Patrik Váverka
V Praze dne: 17. 2. 2020

Obsah:
1. Úvod
2. Kontrola hospodaření spolku
3. Kontrola činnosti výboru a plnění programu činnosti spolku
4. Kontrola plnění usnesení Valné hromady 2019
5. Podněty a doporučení kontrolní komise
6. Závěr

1. Úvod
Na základě komunikace mezi členy kontrolní komise (dále rovněž KK) a jednání kont-

rolní komise uskutečněné v Praze dne 17. 2. 2020 předkládá kontrolní komise tuto zprávu 
Valné hromadě spolku, která se koná v Praze 14. 3. 2020.

Informace obsažené v této zprávě vycházejí z podkladů, které byly kontrolní komisi 
k dispozici, a to zejména z účetních dokladů, z ekonomických rozvah, zápisů ze zasedá-
ní výboru spolku, osobních setkání jednotlivých členů komise s činovníky spolku a také 
z osobních zkušeností členů kontrolní komise s činností spolku.

Hostem na jednání kontrolní komise byla také hospodářka spolku, paní Jarmila Špač-
ková a účetní spolku, Ing. Markéta Bayerová.

2. Kontrola hospodaření spolku
2.1. Plnění rozpočtu v roce 2019

Rozpočet spolku na rok 2019 byl schválen s příjmy 514 tis. Kč a výdaji 511,5 tis. Kč, 
tedy s velmi mírným přebytkem. Příjmy se nepodařilo naplnit o téměř 92 tisíc Kč a na 
výdajích se podařilo ušetřit necelých 7 tisíc. Celkově tedy za rok 2019 vychází ztráta 82,4 
tis. Kč. Je to zapříčiněno několika okolnostmi.

Na straně příjmu pak zejména propadem výběru členských příspěvků, či příliš op-
timistickým odhadem příjmu z aukcí. Nejvíce však pokulhává prodej spolkových grafi k 
a publikací, což se projevilo výpadkem 50 tis. Kč (tento bod byl naplněn pouze z 60 %). 

Ostatně i minulá zpráva KK upozorňovala, že v tomto ohledu je rozpočet poměrně 
ambiciózní.

Na straně výdajů byl výrazně překročen rozpočet pro vydávání grafi ckých listů a pu-
blikací, sborníku a také slovníku tvůrců exlibris. Naopak se podařilo ušetřit na režijních 
činnostech spolku a na nákladech na pořádání valné hromady.

Je nutné také zmínit, že sjezd v Českém Krumlově, přestože byl původně koncipován 
jako rozpočtově neutrální, přispěl do spolkové pokladny částkou 20 tis. Kč.
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Návrhy a doporučení kontrolní komise k těmto okolnostem jsou obsaženy v bodu 5. 
této zprávy.

Kontrolní komise zkontrolovala peněžní deník, a přestože se zlepšilo přiřazení u přija-
tých dokladů k položkám rozpočtu, u některých dokladů (zejména spadajících přibližně 
do režijní oblasti) zůstává ne zcela jasná provázanost na konkrétní kapitolu ve struktuře 
rozpočtu. Kontrolní komise také zkontrolovala pokladnu, nebyla zjištěna nesrovnalost. 

Kontrolní komise nezjistila z účetního hlediska ve vedení peněžního deníku žádnou 
nesrovnalost. Daňové přiznání bylo vypracováno na základě skutečného hospodaření 
spolku.

2.2. Plán rozpočtu na rok 2020 
Vzhledem k tomu, že v době jednání KK ještě probíhala diskuze o struktuře rozpočtu 

na rok 2020 a zejména rozpočet sjezdu 2020 nebyl doladěn, kontrolní komise nemohla 
tento bod relevantně posoudit a okomentovat.

3. Kontrola činnosti výboru a plnění programu činnosti spolku
3.1. Zasedání výboru spolku v roce 2019

V roce 2019 se uskutečnilo 11 zasedání spolkového výboru. Průměrná účast členů 
výboru na těchto zasedáních byla 73 %. Z každé výborové schůze je pořízen zápis a ten je 
rozesílán členům výboru a kontrolní komise.

Byl stanoven časový plán těchto schůzí. Jednotliví členové výboru mají v hlavních 
oblastech stanovené kompetence, které se dle svých možností odborných a časových 
snaží naplňovat.

Na těchto výborových schůzích byla řešena kompletní agenda činnosti spolku. Sem 
patřily činnosti k zajištění Sjezdu spolku v Českém Krumlově, vypořádání vztahu k Trie-
nále exlibris v Chrudimi, problematika vícezdrojového fi nancování, nový archiv, ediční 
činnost, tvorba směrnic, práce s mládeží, organizování výstav atd.

3.2. Činnost výboru a spolku dle stanov SSPE
Lze konstatovat, že i v roce 2019 byla činnost jak výboru, tak spolku naplňována 

a to v souladu se stanovami SSPE (bod stanov č. VI – Hlavní činnost spolku).

3.2.1. Sjezd v Českém Krumlově
Sjezd, který se konal v pěkném prostředí studijního centra v areálu zámku v Českém 

Krumlově v termínu 28. 8. – 2. 9. 2019 byl dle názoru KK po všech stránkách úspěšný. V kost-
ce – velice slušná účast (více než 180 účastníků), grafi cká soutěž a sympózium pro děti 
a studenty, doprovodné výstavy, drobné občerstvení v průběhu sjezdu, závěrečná večeře, 
magie Českého Krumlova a připravení pořadatelé. Je potřeba poděkovat Mgr. Jakubovi 
Pichovi a jeho realizačnímu týmu za dobře zvládnutou organizaci. Takovéto pořadatelství 
by mohlo být do budoucna vzorem všem dalším organizátorům příštích sjezdů. 

Opakujícím se negativním jevem byl opět prodej autorských výtisků exlibris samotný-
mi autory, ať už členy či nečleny spolku. Zejména u nových nákladů exlibris to mnoho sbě-
ratelů považuje za neetické. KK vyzývá výbor spolku, aby se touto problematikou zabýval 
a pomohl najít řešení vyhovující jak autorům, tak sběratelům – viz bod 5 této zprávy.
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3.2.2. Ediční činnost
Spolkový časopis Knižní značka vyšel jako obvykle čtvrtletně ve stanovených termí-

nech pod vedením redaktora Ing. Jana Langhammera. Současně s tím bylo distribuová-
no 16 listů Slovníku tvůrců exlibris.

Spolkem byl u příležitosti sjezdu v Českém Krumlově vydán soubor grafi k jihočeských 
autorů s účastí p. Petra Palmy, p. Miroslava Petříka a paní Marie Michaely Šechtlové.

Ing. Jan Humplík připravil a spolek vydal Soupis a obrázkový katalog exlibris Oty Ja-
nečka v edici Uzavřené dílo. 

V druhé polovině roku 2019 vyšel Sborník pro exlibris a drobnou grafi ku v nově zvo-
leném formátu při předchozím vydání.

3.2.3. Aukce a výměna exlibris
Aukční webová stránka spolku administrovaná mnoho let p. Zdeňkem Řehákem 

umožňuje členům získat zajímavé grafi cké listy do své sbírky. Je to důležitý zdroj příjmů 
do spolkového rozpočtu a v roce 2019 se jednalo o částku převyšující 45 tis. Kč.

I prezenční aukce organizované Ing. Milanem Humplíkem přinášejí spolku potřebné 
zdroje, v roce 2019 byla jejich bilance 6,1 tis. Kč ve prospěch spolku. Účastníci těchto auk-
cí především vyzdvihují osobní vklad a erudici pořadatele Ing. Humplíka.

Proběhly také výměnné dny v Praze, Pardubicích, tradiční setkání sběratelů v Morav-
ské Třebové a další akce. 

3.2.4. Výstavy a popularizace exlibris
Také v roce 2019 se konalo mnoho výstav na celém území ČR, kde bylo možno spatřit 

dostatek zajímavých grafi k včetně exlibris a novoročenek. Určitě k nim patřily výstavy 
prezentované v rámci Sjezdu v Českém Krumlově. Dále je třeba zmínit řadu výstav s čin-
ností spolku souvisejících – z pražských zejména v Hollaru a galerii Smečky, v Hradci Krá-
lové v Galerii Na Mostě, v Tylově domě v Kutné Hoře, v Muzeu v Mor. Třebové, v Galerii 
H v Houdkovicích, v Galerii u Kellerů v Radnicích, v Památníku písemnictví na Moravě 
v Rajhradě u Brna, v Galerii Záliv v Bechyni, v Obrazárně Špejchar v Želči a další. Grafi ky 
z mezinárodní výstavy FISAE byly vystaveny v Košicích. Je zde také třeba zmínit už tradič-
ní adventní setkání.

4. Kontrola plnění usnesení valné hromady 2019
4.1. Obecné stanovisko 

Kontrolní komise se zabývala všemi 20 body usnesení schváleného minulou valnou 
hromadou (dále rovněž VH). Usnesení VH má v mnoha bodech spíše deklaratorní povahu 
a plnění některých bodů nelze za uplynulý rok posoudit pro jejich dlouhodobější dopad. 
Přesto se KK podrobněji zabývala některými body.

4.2. Příprava sjezdu v Českém Krumlově
VH 2019 vyslovila souhlas s postupem příprav a záměrem pořádat sjezd v Českém 

Krumlově. Přispěl k tomu svou dobrou prezentací garant a hlavní pořadatel Mgr. Pich. 
Sjezd lze určitě označit za dobře zvládnutý, více o tom pojednává bod 3.2.1. této zprá-
vy.
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4.3. Předpoklad sjezdu v roce 2020 v Chrudimi a propojení s Trienále
Pro rok 2020 se počítalo s tím, že bude dodržena tradice a v tříletém intervalu se 

sjezd navrátí do Chrudimi. Aktuálně je situace taková, že sjezd se bude konat v Olomouci 
a Trienále bude realizováno pouze virtuální formou. KK doporučuje, aby členská základna 
byla informována o příčinách tohoto problému a také o stavu příprav náhradního místa 
konání sjezdu – viz bod 5. této zprávy.

4.4. Přestěhování spolkového archivu a obsazení pozice archiváře
Spolkový archiv byl přestěhován na novou adresu Banskobystrická 2085/1, 160 00 Pra-

ha. Funkcí archiváře byla pověřena paní Marta Novotná. Stav archivu a jeho vedení bylo 
prověřeno také návštěvou dvou členů kontrolní komise. V tomto ohledu nebyly shledány 
nedostatky a lze konstatovat, že bylo vykonáno velké množství práce při zajišťování pro-
stor, stěhování a organizace archivu. Z předložených evidenčních dokumentů vyplývá, že 
se archivářka úkolu zhostila zodpovědně.

5. Podněty a doporučení kontrolní komise
5.1. Oblast hospodaření
– Pravidelně čtvrtletně seznamovat členy výboru a kontrolní komise s peněžním deníkem.
– Zdokonalit plánování zdrojů, pravidelně vyhodnocovat plnění rozpočtu ve stanove-

ných termínech.
– Zvážit úpravu výše členských příspěvků pro rok 2021.
– Rozpočet do budoucna konstruovat jako vyrovnaný.
– Provádět pravidelné roční inventury v archivu publikací i grafi k. U položek, které zů-

stávají dlouhodobě ve stavu, zvážit způsob využití (případně prodeje).
– Při předávání faktur k proplacení dodržovat přiřazení označení kapitoly rozpočtu.
– Pokusit se o zařazení dalších grafi k ze soutěže FISAE 2018 do spolkové internetové 

aukce.
– Zvážit výši nákladu Knižní značky a rozsah Slovníku tvůrců exlibris s ohledem na 

úspory.

5.2. Oblast administrativní
– Stále neexistují některé řízené vnitřní předpisy nebo směrnice, které předpokládají 

stanovy. Podařilo se přijmout fi nanční směrnici – na jejím základě je třeba dále pokra-
čovat v tvorbě a implementaci dalších předpisů, které budou stanovovat postupy na 
jednotlivé činnosti spolku, a to včetně určení osob odpovědných za jejich dodržování 
(mohlo by se to týkat např. aukcí, archivačního řádu, manuálů k pořádání sjezdů, val-
ných hromad …). 

– Dále pokračovat v dořešení způsobů řízení dokumentace, určení osob odpovědných 
za vedení dokumentace, není stále dořešeno, co se archivuje a jak, vymezení osob 
s přístupem k dokumentaci. 

– Dořešit smluvní vztahy se spolupracujícími organizacemi (např. Památník národního 
písemnictví – PNP, město Chrudim…).

– Aktualizovat údaje v Obchodním rejstříku. 
– Průběžně aktualizovat webovou stránku spolku.
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5.3. Oblast ediční
– Kontrolní komise opětovně vyzývá výbor k vypracování dlouhodobější koncepce 

vydávání grafi ckých listů, souborů a publikací s důrazem provázanosti na rozpočet 
spolku. Plnění koncepce by se mělo pravidelně vyhodnocovat. Ediční oblast je nutno 
také spojit s činnostmi na podporu prodeje těchto položek.

5.4. Sjezd SSPE v Olomouci
– Dokončit veškeré přípravy na sjezd zahrnující cenu, možnosti ubytování, parkování 

a doprovodného programu a další související aktivity.
– V dostatečném předstihu zveřejnit pozvání a přihlášku.
– Celkově rozpočtově sjezd koncipovat jako vyrovnaný nebo s mírným přebytkem.
 
5.5. Další podněty a doporučení
– Kontrolní komise vyzývá výbor k sestavení výzvy nebo kodexu sběratele a tvůrce ex-

libris, s ohledem na rozmáhající se komercionalizaci místy hraničící s neetickým cho-
váním.

– Kontrolní komise dává podnět výboru spolku, aby členské základně vhodnou formou 
(např. článkem v Knižní značce) sdělil, jak se spolek vypořádal se situací v Památníku 
národního písemnictví, jak se vyvinula jednání s městem Chrudim a jak vidí způsob 
řešení do budoucna (zda např. chystá novou spolkovou soutěž, případně v jakém for-
mátu).

6. Závěr
Kontrolní komise ověřila hospodaření spolku v roce 2019 a navrhuje ho valné hroma-

dě ke schválení. 
Kontrolní komise vyzývá kompetentní orgány spolku, aby se zabývaly jejími podněty 

a doporučeními. 
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DOPLŇKOVÁ VOLBA DO VÝBORU SSPE

Koná se v důsledku toho, že na své členství v něm abdikoval z důvodu enormní pra-
covní zátěže kolega Pavel Hlavatý. Výbor jeho žádosti uznale vyhověl s tím, že jeho roční 
angažmá v sestavě vedení Spolku sběratelů a přátel ocenil jako přínosné. Předně pře-
vzal roli zprostředkovatele informací o výtvarnických soutěžích v zahraničí po zesnulém 
a předtím vážně nemocném Josefu Chalupském. Sám také jméno české grafi ky tam šířil 
i svými díly potvrzoval. Není náhodou, že byl v cizině uznáván mimo jiné periodiky, která 
o něm psala či tiskla jeho grafi cké listy. Pominout se nedala, i nadále ani nedá jeho aktivi-
ta výstavnická v tuzemsku či za hranicemi. Patří mu zde i zásluha o udržování styků s jinak 
exlibristicky organizačně nesjednoceným Polskem.

Na tuto uvolněnou pozici Vám výbor navrhuje zvolit jako jedinou kandidátku 
Mgr. Vlastu Lopuchovskou

Děje se tak nejenom s jejím předchozím souhlasem, což považujeme za více než 
pouhou samozřejmost, ale daleko výrazněji činorodým zapojením do práce pro Spolek 
a tam, kde to bylo nejnaléhavější potřebou. Převzala referát, který předtím úspěšně ga-
rantovala Mirka Weisová. Byl totiž spojen s péčí o knižní a grafi cký fond a správou jeho 
souborů. Avšak nejen toto. Zahrnoval i prodej a nákup oněch artefaktů. Obojí znamenalo 
současně i významné položky rozpočtové. Že je tu vše spojeno i s nezanedbatelnou od-
povědností hmotnou a též peněžní, nemusí se připomínat, natož zdůrazňovat. Chopila 
se toho dosti rázně i obětavě, jak prokázala při pořádání či skartacích v novém archivu 
SSPE, tak třeba i na loňském sjezdu v Českém Krumlově. 
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PLÁN ČINNOSTI VÝBORU SSPE NA ROK 2020

I. Společenská a organizační činnost
 Rok 2020 bude ve znamení „Peterkiády“ 

• Valná hromada v termínu 14. 3. 2020 – DDM Karlín + výměna – 20000 Kč – zabezpe-
čuje M. Petřík + všichni členové výboru 

• Zabezpečit konání sjezdu v roce 2020, omezenější charakter – předpoklad Olomouc 
– 10000 Kč – F. Černoch a všichni funkcionáři + regionální aktivisté

• Dva výměnné dny v Praze a 2 v Moravské Třebové, další v Pardubicích. 
• Adventní večer v Praze – F. Černoch – 6000 Kč 
• Deset prezenčních aukcí v roce 2020 pod vedením pana M. Humplíka – 10000 Kč
• Deset internetových aukcí v roce 2020 pod vedením pana Zdeňka Řeháka – 60000 Kč
• Volit EXL měsíce a Exlibristy roku – M. Petřík bez nákladů
• Propagační podpora setkávání, besed, přednášek, výstav a ediční činnosti 
• Využít materiály převezené do archivu z Kabinetu v Chrudimi (i prodejně)
• Gratulace členům spolku s grafi ckou přílohou při příležitosti jejich životního jubilea 
• V roce 2020 (65 gratulantů – J. Langhammer, Bauer – náklady –10500 Kč – 10000 Kč 

– kolonka V7, 500 Kč – režie (poštovné)
• Členskou evidence vést v elektronické a papírové podobě, změny do KZ 
• Vydat adresář členů SSPE pro výbor a zájemce v omezeném nákladu
• Seznam internetových adres předávat v elektronické podobě na vyžádání 
• Zorganizovat zájezd na sjezd do Německa – Hlinovský
• Podpořit mezinárodní výstavy a soutěže se zapojením našich autorů 
• Pokračovat v úpravách spolkového archivu – paní Novotná

II. Ediční činnost
• Spolkový časopis KZ, 4 čísla – J. Langhammer – 120 000 Kč
• Sborník pro EXL – pan Žák 
• Slovník tvůrců EXL + Katalogový list – Alexandrov, Jemelkové (autor dr. L. Lamač), 

Štika, Bauer, Vachová – pan Melena, spolupráce s panem Langhammerem
• Redakčně zpracovány a vytištěny soupisy exlibris: Jaroslav Kaiser (autoři I. Prokop 

a J. Štorek), Rastislav Michal (autořiV. Staněk a V. Pospíšil). Emmerrich Alois Hruška, 
Sigismund Bouška s reprodukcemi exlibris. Náklad 80 ks odhad ceny 9000 Kč – bude-
me zadávat až dle výsledků hospodaření k 30. 6. 2020 

• Grafi cký list pro jubilanty – M. Bauer – 6000 Kč – J. Langhammer
• Grafi cký list pro VH – P. Hlavatý – cena 10000 Kč
• Grafi cký list na sjezd – max. 10000 Kč
• Soubor v edici IPSE SIBI XVI – zatím nebudeme zadávat, dle výsledků k 30. 6. 2020
• Monografi e kmenových tvůrců – P. Šmidrkal – bez fi nancí SSPE
• Publikace o díle Oty Janečka ve spolupráci se Spolkem českých bibliofi lů 
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• Opus list Pavla Hlavatého – EXL, PF, malé příležitostné grafi ky – elekt. podoba. Vytvoří 
franc. Spolek A.F.C.E.L 

• Monografi e Pavla Hlavatého s reprodukcemi děl – v režii P. Hlavatého, představa pří-
spěvek SSPE – 5000 Kč

III. Výstavy
• Informace o výstavách z celé republiky postupně uveřejňovat na stránkách SSPE na 

základě informací členů a jejich plánu
• Plán akcí a výstav 2020 je zpracován v samostatném dokumentu 
• Podpora Žeň/Žatva HK

IV. Přednášková, informační, vzdělávací činnost
• Besedy s mládeží a žáky ZUŠ a středních výtvarných škol
• Přednášky a besedy o exlibris a drobné grafi ce pro veřejnost
• Spolupráce se SČUG Hollar, SČB, PNP případně dalšími spolky
• Průběžná aktualizace webových stránek SSPE, využití FB

V. Různé
• Propracovat možnosti zvyšování počtu členů SSPE, zejména o mladé výtvarníky či 

sběratele, ale i členství kolektivního
• Zlepšit spolupráci spolku s tvůrci exlibris a drobné grafi ky
• Zprostředkovávat odkoupení sbírek z pozůstalosti 
• Prodávat publikace a grafi ky z nadnormativních zásob archivu SSPE 
• Předávat spolkové publikace institucím, aby zůstaly zachovány ve fondech 
• Navázat užší spolupráci s galeriemi, antikvariáty, vydavateli a knihkupci
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PLÁN AKCÍ A VÝSTAV SSPE PRO ROK 2020

Mě-
síc

Termín Místo Název Poznámka Garant

1 29. 11. 19
– 15. 1. 20

Polsko, Tarnov-
skie Gory- Gale-
rie Inny Šlask

Grafi ka snů
a skutečnosti

Souborná 
výstava Pavla 
Hlavatého

P. Hlavatý

2 25. 11. 19
– 28. 2. 20

Havířov Pavel Hlavatý 
žákům

50 klipů – 
souborné dílo 
grafi ky a EXL

P. Hlavatý

Polsko, Legnica, 
hlavní galerie 
BWA

Grafi ka snů
a skutečnosti

Souborná 
výstava Pavla 
Hlavatého

P. Hlavatý

27. 2. 20 
– 16. 4. 20

Eagle Gallery, 
Šumperk

Saki Matsumoto Eagle Gallery

3 28. 2. 20
– 20. 3. 20 

MT, Muzeum Osobnosti 
divadla a fi lmu 
MT jako grafi cký 
objekt

MT

Havířov, Galerie 
Wúnscheho

Česko/sloven-
ská grafi ka + 
dílo Fr. Bílka

P. Hlavatý

Knihovna Jičín Exl. A. Mackové sb. M. Rumlarové M. Rumlarová

LF HK EXL Josefa 
Kábrta

Ke 100. výr. na-
rození + prom.
anim. fi lmů /MR/

M. Rumlarová

Želeč T. F. Šimon Grafi ka a obrazy P. Šmidrkal

4 Galerie Na 
Mostě
HK

Žeň ex-libris + 
oslava 40. výr.
založení galerie

M. Rumlarová M. Rumlarová

Želeč Jiří Trnko,
má Tě rád

Výběr z díla
J. Trnky a jeho 
potomků

P. Šmidrkal

30. 4. 20
– 4. 6. 20

Eagle Gallery, 
Šumperk

Pavel Piekar Eagle Gallery
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5 16. 5.
– 14. 6.

Houdkovice – 
Galerie H

Sport v drobné 
grafi ce

J. Hlinovský

23. 5. MT – Muzeum Setkání sběrate-
lů Výstava
G. Hujber

MT

6 18. 6. 20
– 3. 9. 20

Eagle Gallery, 
Šumperk

Boris Jirků Eagle Gallery 

7

8 Želeč I málo je moc Grafi ka erotika P.  Šmidrkal

9 Želeč Píseň v obleku Hudební
dvoulisty

P.  Šmidrkal

17. 9. 20
– 5. 11. 20

Eagle Gallery, 
Šumperk

Josef Dudek Eagle Gallery

10 17. 10.
– 15. 11.

Houdkovice
– Galerie H

Viktor a Víťaz-
slav Chrenkovi

J. Hlinovský

MT Muzeum Setkání sběra-
telů
Výstava – Musil

Galerie
Na Mostě HK

Grafi ka Karla 
Musila

M. Ru M. Rumlarová

11 19. 11. 20
– 21. 1. 21

Eagle Gallery, 
Šumperk

Karel Demel Eagle Gallery

Knihovna
v Libošovicích

EXL Josefa 
Kábrta
100. výr.

M. Rum M. Rumlarová

11/20- 
01/21

Galerie městysu 
Malšice

Palma Sassmann

12 Galerie
Na Mostě HK

Novoročenky 
ze sb. Sloven.
sb.A.Bugárové

M. Rum M. Rumlarová

Třeboň,
Dům Štěpánka 
Netolického

Petřík
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Malšice, Galerie 
městyse

Sassman J. Hlinovský

HK, Galerie
Na mostě
Radnice,
Galerie u Kellerů

Výstavy – Krát-
ký, Kulhánek, 
Lhoták, Liesler, 
Macková, Ma-
nojlín, Matouš, 
Mézl, Michal

J. Langham-
mer

Týn nad Vltavou, 
Galerie
U zlatého slunce

M. Petřík

xxx xxxxxxx
Galerie
Evropského 
domu Plzeň

Výstava
M. Bauer

Langhammer J. Langham-
mer

Galerie Záliv 
Lázně Bechyně
Malá galerie
Voj. ústř. 
Archivu Praha

Spolupracovat s vystavovateli, členy Spolku z celé ČR i mimo a tabulku průběžně doplňo-
vat a zviditelnit na Stránkách Spolku.
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ROZPOČET 2020 V TIS. KČ

poř. Příjmové položky Rozpočet 
2019

Skutečnost 
2019

Plán 2020

  1. Členské příspěvky 280,0 266,8 270,0

  2. Dobrovolné příspěvky 
na tisk. fond

2,0 6,0 3,0

  3. Inzerce 0,0 0,0 5,0

  4. Podíl z prezenčních 
aukcí

7,0 11,8 10,0

  5. Podíl z internetových 
aukcí

65,0 45,2 60,0

  6. Prodej spolkových 
publikací a grafi k

120,0 71,8 60,0

  7. Aktivní úroky 0,0 0,0 0,0

  8. Sjezd 30,0 20,0 159,0 viz samostatný 
rozpočet

  9. Příspěvky a dary 10,0 0,0 5,0

10. Ostatní 0,8

Celkem příjmy 514,0 422,4 572,0

Výdajové položky

  1. Spolkový časopis 
a přílohy

110,0 115,2 120,0   

  2. Soupisy exlibris 
a novoročenek

8,0 0,9 9,0 zadáme, 
až jak dopadneme 

k 30. 6. 2020

  3. Slovník tvůrců exlibris 10,0 27,7 25,0 dojednáno s pa-
nem Melenou

  4. Sborník pro exlibris 80,0 98,7 60,0 dojednáno 
s panem Žákem

  5. Výstavy 8,0 6,5 5,0

  6. Sjezd 30,0 0,0 111,7 viz samostatný 
rozpočet
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  7. Grafi cké listy, soubory 
a publikace

25,0 50,1 35,0 M. Bauer, 
P. Hlavatý, 

monografi e 
P. Hlavatý 

příspěvek, list k VH

  8. Bankovní poplatky 10,0 5,0 5,0 ukončením účtů 
u ČSOB se výrazně 

sníží 

  9. Režijní náklady na 
činnost spolku

105,0 82,3 70,0

10. VH 57,0 37,6 15,0 VH v DDM 
nepřesáhne 

20 000 Kč

11. Prezenční aukce 0,0 5,7 5,0 500x10
nájemné PA

12. Archiv 12,0 26,0 14,0 650x12, 500x12

13. Účetní evidence 12,0 12,0 12,0 dle smlouvy

14. Hospodářka 14,5 14,9 14,4 dle smlouvy

15. Nájemné 15,0 10,0 6,0 adv. večer 6000 Kč

16. Finanční podpory ze 
strany SSPE

15,0 12,2 5,0 Žeň/Žatva 
p. Rumlarová 
příspěvek na 

sborník

Celkem výdaje 511,5 504,8 512,1

Hospodářský výsledek
(+zisk / -ztráta)

2,5 -82,4 59,9



23

S p o l e k  s b ě rat e l ů  a  p řát e l  e x l i b ri s

S J E Z D
18 .  a ž  20.  z á ří  2020

P ří r o d ově d e c ká  fa k u l t a  U n i ve r z i t y  Pa l a c ké h o
O LO M O U C

Př ihlášk y sp olu s  v ložný m se př i j ímaj í  nejp ozděj i
do konce k větna 2020

Z así le j te  na e -adresu e x l .o lomouc@seznam.c z
neb o Mgr.  Jarmi la  Špačková,  Čajkovského 914/54,

Hrade c K rá lové,  PSČ 50 0 09

V ložné ve v ýš i  150 0 Kč  (č l e n o vé ) ,  130 0 Kč  (d o p r o vo d )
na č ís lo  úč tu / konto 2501272505/2010 u Fio  bank y

Uby tování  a  s travování  s i  z aj iš ťuje  k aždý účas tní k  s ám, 
a le  v ý b or  nabíz í  možnos t  zpros tře dkování  přes  koleje 

a  menzu UPOL 
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PROZATÍMNÍ PŘEDSJEZDOVÉ PROPOZICE

1. Letošní sjezd se uskuteční ve dnech 18. až 20. září 2020
Našim hostitelem tentokráte bude Přírodovědecká fakulta Palackého univerzity 

v Olomouci na Třídě 17. listopadu. Pro sjezdová jednání jsou zabezpečeny prostory v její 
hlavní budově a pod patronací děkanátu. Prezence proběhne ve vstupní hale u pultu 
naproti recepci, a to v pátek 18. září od 12.00. Předpokládá se její fungování do 18.00 
a bude pokračovat i během dopoledne příštího dne, tj. soboty 19. září jako informační 
středisko. Zde obdrží registranti, krom podkladových materiálů a dalších náležitostí, zá-
roveň podrobnější pokyny k pobytu, případně odpovědi na své konkrétní dotazy. Na tyto 
procedury naváže páteční možnost výměn ve 2 seminárních místnostech o kapacitách 
40 míst. Předsálí a koridor poslouží výstavce a prodeji publikací a grafi k.

Ofi ciální zahájení se uskuteční následujícího dne, tj. sobotu 19. září od 08.00 do 10.00 
ve velké aule. Počítá se s přítomností až 150 účastníků včetně doprovázejících osob, kul-
turní vložkou a pozdravným vystoupením představitelů někdejšího zemského hlavního 
města, univerzity ev. partnerských organizací. V rámci uvozujícího programu by také měly 
být oceněny zásluhy aktivních členů SSPE. Bezprostředně po zmíněném aktu budou po-
kračovat až do 18.00 výměny ve 4 seminárních místnostech se souhrnnou kapacitou 160 
míst, jakož i prodeje publikací a grafi k. Od 19.00 je plánována společná slavnostní večeře 
v důstojném prostředí přilehlé univerzitní menzy. Sjezd končí nedělí 20. září ve 14.00 
s možností výměn dopoledne i odpoledne ve 2 až 4 seminárních místnostech (80–160 
míst) podle skutečného zájmu. Přičemž po všechny dny je nám fakturován pouze hodi-
nově využitý pronájem. Odhad činí zhruba 25 hodin čistého času neboli kolem poloviny 
času pobytového.

Doplňkově se nabízí návštěva Katedrály sv. Václava spolu s prohlídkou Arcibiskup-
ského paláce, kde chystáme instalovat expozici se sbírek regionálních sběratelů exlibris. 
Všichni naši kmenoví výtvarníci tam dostanou příležitost prezentovat jejich artefakty ve 
vitrinách na dvou sálech. Galerijně se připravuje průřezová výstava odkazu Josefa Weise-
ra, který paradoxně nikdy ve svém sídelním městě nevystavoval. Atraktivní je bezpochy-
by sjednaná exkurze do tuzemsky ojedinělého, evropsky angažovaného a světově ceně-
ného zvonařství rodiny Dittrichových v nedalekém Brodku. No a samozřejmě se dá využít 
i dění mimo sjezdovou náplň v tomto významném centru kulturně-sportovního života. 

2. Ubytování
Je sice pravidlem, že si je zajišťuje individualizovaně každý sám v soukromí, penzi-

onech nebo hotelích. Poněvadž souběžně s naším sjezdem probíhá v městě Olomouci 
Světový oftalmologický kongres, jehož se zúčastní přes tisícovku delegátů s doprovodem 
a za hojné přítomnosti žurnalistů, nemuselo by se to všem podařit. Pro místní nebo zblíz-
ka dojíždějící žádný problém vlastně nevzniká. Nicméně ostatním je nabízeno ubytování 
v univerzitním zařízení, které je součástí kampusu, kde budeme jednat a vyměňovat.

Předběžné avizo bylo zveřejněno prostřednictvím spolkové komunikační sítě pod 
názvem Čerstvá nabídka začerstva. S odkazem na ono sdělení jsou podstatné informace 
přesto vtěsnány ještě i do těchto pokynů. Jde o to, že Spolek si zablokoval veškerou ka-
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pacitu Koleje generála Svobody na nedaleké Šmeralově ulici 12. Ta zaručuje ubytovat až 
139 osob, což by každopádně mělo postačovat, když proponovaný počet přihlášek na 
sjezd by neměl překročit 150.

K dispozici jsou zde 2 až 3 lůžkové pokoje buňkového systému, kdy pro každé dva 
je společné toaletní a sprchové vybavení. Cena za osobu a noc činí 360,-Kč. Při obsazení 
pokoje 1 ubytovaným se zvyšuje na 531,- Kč. Krom toho se vybírá poplatek pro magistrát 
ve výši 21,- Kč za den, od něhož jsou osvobozeni mladiství do 18i let a držitelé průkazu 
ZTP/P. Platby jsou možné bankovním převodem, platební kartou anebo hotově.

Objednávky adresujte na http://skm.upol.cz/ubytování/hotel ev. písemně na výše 
zmíněnou adresu. Mělo by se tak stát nejpozději do konce měsíce dubna, má-li být nocleh 
včas a potvrzeně zajištěn. Heslo pro rezervaci je exlibris a nutno ho ve vlastním zájmu 
vždy uvést. Pro úplnost ještě kontaktní spojení na Správu kolejí a menz Palackého uni-
verzity, která to vše garantuje a rovněž zprostředkovává: www.skm.upol.cz respektive 
hotel@upol.cz. Na těchto adresách budou zodpovězeny případné dotazy a podány po-
drobné informace.

3. Stravování
Je zabezpečováno Správou kolejí a menz Univerzity Palackého v Olomouci Šmeralo-

va 1122/12 - PSČ 771 11. Tlf 585 592 144 resp. mobil 603 592 144 klapka 8019. Vedoucí 
stravovacího úseku miroslav.paszyc@upol.cz. Informace také na www.skm.upol.cz. 

Předjednaná nabídka výběru jídel.

Pá – oběd – bufet servis fresh v budově Přírodovědecké fakulty UPOL 117,- Kč večeře – 
tamtéž za 117,- Kč anebo v Menze Šmeralova (nedaleko) za 128,- Kč

Kuřecí kapsa plněná sýrem a šunkou, šťouchané brambory s cibulkou, salát

So – snídaně – v Menze Šmeralova (v sousedství) – bufetová hotelová 138,- Kč

Oběd – Polévka s játrovými knedlíčky, smažený vepřový řízek s bramborovým salátem. 
V bufetu servis fresh 125,- Kč nebo v Menze Šmeralova s obsluhou 139,- Kč 

Společná slavnostní večeře s obsluhou – 300,-Kč v ceně sjezdového poplatku

Přípitek Bohemia sekt, jako předkrm rajče plněné šunkovou pěnou na salátovém listu 
a s banketkou, hlavní chod mix steak (vepřový/kuřecí), opečené brambory, zeleninová 
obloha, jablečný závin se šlehačkou, nápoj dle vlastní volby (nealko, pivo, víno)

Ne – snídaně – hotelový bufet v Menze Šmeralova – 138,- Kč

Oběd – Polévka zeleninový krém, masový špíz s paprikou a cibulí, šťouchané brambory 
se slaninou – 123,- Kč  (bufet), 135,- Kč (Menza s obsluhou 135,- Kč)

Poznámka: jídla se zadávají centrálně podle údajů v přihlášce a stejným způsobem i fak-
turují a proplácejí. Tomu bude přizpůsobena i forma registrace a výdeje. Bude zpřesněná 
v následných pokynech po ujasnění počtů stravníků event. i objednávaných jídel. Platba 
je možná podle vlastního propočtu na účet Spolku, což bude rovněž s předstihem vyhlá-
šeno.
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Upozornění: Změnu programu si výbor, stejně jako je tomu v jiných podobných přípa-
dech, vyhrazuje závisle na průběhu a stavu příprav této vrcholné spolkové akce. Vložné 
by se bez ohledu na to mělo uhradit nejpozději do konce měsíce května ve stanovené výši 
1.500,- Kč pro sjezdové delegáty a 1.300,- pro jejich doprovod, kteréžto částky zahrnují už 
i společnou slavnostní večeři. Platby vyrovnávejte přes účet SSPE, a to na jeho výlučné ban-
kovní konto u Fio banky, a.s. se sídlem v Praze 1, Nové Město, V Celnici 1028/10. Číslo účtu 
v CZK zní: 2501272505/2010. Úhrady v EUR tamtéž, IBAN:CZ3020100000002001272509 
BIC:FIOBCZPPXXX. Předpokládá se, že do té doby budou již uhrazeny také všechny člen-
ské příspěvky případně poplatky či dlužné částky vůči Spolku.

Doprava: Podle vlastního uvážení a možností, zajišťuje ve své režii každý sám. Autobuso-
vé a vlakové spojení je dostupné ze všech směrů, neboť Olomouc je po této stránce vý-
znamnou i velice frekventovanou křižovatkou. Pro přijíždějící osobními vozidly parkování 
vyhrazeno. V místě spolehlivě funguje i hromadná přeprava osob s hustou tramvajovou 
sítí, kterou doporučujeme využívat přednostně po celou dobu pobytu. K dispozici bude 
ovšem i moderní taxi služba. Na cestu z olomouckého hlavního nádraží je nejvýhodnější 
využít tramvajových linek číslo 2, 3. 4 a 6. Jede se přes dvě zastávky a vystoupí na Žižkově 
náměstí, naproti Pedagogické fakulty UPOL. Přírodovědecká fakulta je odtud vzdálena 
přibližně 10 minut pomalou chůzí po Třídě 17. listopadu, kde sídlí v moderní prosklené 
budově číslo 1192/12, obložené černým mramorem. V rámci kampusu se stačí přesu-
novat pěšky, poněvadž jednotlivé objekty jsou od sebe vzdáleny cca 100 až 200 metrů 
(event. kroků či dvojkroků).

Infoservis: www.prf.upol.cz IČ 61989592 DIČ CZ61989592 PSČ 771 46
e-mail děkanát.prf@upol.cz tlf +420 585 634 060 fax +420 585 634 002
Spolek sběratelů a přátel exlibris se sídlem Banskobystrická 2085/1, Praha 6 – Dejvice, PSČ 
160 00 – poštovní adresa shodná. www.sspe.cz IČ 00443522 registrováno ve spolkovém 
rejstříku, vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl L, vložka 237, zapsáno 1. ledna 2014
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PŘEDLOHA USNESENÍ VALNÉ HROMADY SSPE
KONANÉ 14. BŘEZNA 2020 V PRAZE 8 

1. Potvrzuje se satisfakce přiznaná touto valnou hromadou výboru za polovinu jeho 
mandátu 

2. Konstatuje se, že ze 20 jmenovitých úkolů uložených Volební valnou hromadou bylo 
beze zbytku splněno plných, přičemž práce na … jsou zatím pouze odstartovány. 

3. Nedá se popřít, že výbor, zvolený valnými hromadami 2017 a 2019, se stmelil v dělný 
tým, za nímž stojí očividné posuny spolkových aktivit navenek i dovnitř. Rovnoměrné 
rozložení zodpovědnosti a nástup manažerského stylu řízení jsou jistým příslibem 
ještě příznivějších perspektiv rozvoje SSPE.

4. S povděkem se kvituje důstojnost průběhu i výsledné účinnosti Janečkiády, jakož-
to symbolického výrazu soustředěného úsilí o posílení spolkových tradic a podporu 
soudržnosti

5. Oceňuje se loňská oslava spolkového svátku Dne vzniku s připomenutím historické-
ho dědictví v rovnováze s úsilím o nové perspektivy formou tématického semináře 
v prostorách rekonstruované budovy Národního muzea. Blahopřání a dík si plně za-
slouží Mgr. Martina Vyšohlídová s Ing. Jan Langhammer za své kvalitně připravené 
i přednesené prezentace.

6. Zvláštní pochvaly a uznání je hoden realizační tým řízený Mgr. Jakubem Pichem za 
bezchybnou připravenost i dokonalé zvládnutí vskutku výjimečně pojatého Sjezdu 
SSPE v Českém Krumlově. 

7. Zásluhou palety ideově propojených výstav, spolu s hojnou zainteresovaností médií, 
se o nás dozvěděla opět o něco více i česká veřejnost. Pro ni by se to mělo stát rozho-
dujícím instrumentářem šíření povědomí o nás, exlibris a komorní grafi ce vůbec. 

8. Přijímá se souhrnný a integrovaný program činnosti Spolku. Jeho koncentrovaným 
výrazem je Plán, kloubící podněty z centra s tvořivou aplikací v regionech i lokalitách. 
Zračí se v tom trendy posily spolkového života i podpory vzájemné soudržnosti. Mělo 
by to být i pro příště ústředním fi lozofi ckým principem veškerého počínání.

9. Stvrzuje se rozhodnutí výboru věnovat ústřední zaměření letošního kalendářního 
roku vzpomínce na život a dílo poctivého a uznávaného umělce Františka Peterky 
v souvislosti se 100. výročím jeho narození. Lze soudit, že takové vyjádření nosné 
myšlenky se ujalo a prověřilo již loňskou Janečkiádou, takže dává naději být sjedno-
cujícím prvkem spolkové činnosti rovněž pro letošek. 

10. Poněvadž stejné jubileum se týká ještě jiných význačných osobností naší oborové his-
torie, zaslouží pozornost i výstavy připravované o nich péčí mimořádně činorodého 
Pavla Šmidrkala, který se přistoupil do našich řad teprve zcela nedávno. Zasloužil se 
však mimo jiné o jisté vzkříšení odkazu Tavíka Františka Šimona i jeho syna Pavla, le-
tos rovněž jubilujícího. Souběžně tím vyzdvihl přínos rodu Boudů pro české výtvarné 
umění a grafi cké obzvláště. Stejně se zachoval k památce Jiřího Trnky a jeho rodiny. 
Obojí se pojí s emisí reprezentativních publikací ve spolupráci s Galerií Špejchar Želeč 
respektive Novou tiskárnou Pelhřimov. Uvedené subjekty předpokládají kooperovat 
s námi natrvalo, minimálně delší časové perspektivě. Iniciátor naznačených kontaktů 
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a počinků zprostředkoval Spolku ještě další jím už využívané výstavní prostory i akce, 
na nichž se SSPE i reklamně podílí. Jmenujme aspoň publikace Krásná přání k nese-
hnání anebo Linie touhy, jež jsou nám svěřeny i k prodeji a navazují na stejnojmenné 
vystavování s účastí kolem 250 přítomných vernisážím. 

11. Řádný sjezd 2020 se svolává na dny 18. až 20. září 2020 do Olomouce. Očekává se, že 
do jeho příprav i organizace budou zapojeni zejména členové ze spádového území. 
Přispějí tak obnově dobré pořadatelské pověsti hostitelského regionu z minula, čímž 
ho souběžně pozvednou opět na úroveň agilního centra sběratelství drobné grafi ky, 
jimž se budeme moci znovu chlubit. Většina z vás onu pozornost Moravě kvitovala 
s povděkem už kvůli dopravní dosažitelnosti.

12. Schvaluje se hospodaření SSPE za uplynulý fi skální rok, potvrzené i šetřením Kont-
rolní komise. Dlužno dodat, že se tak stalo za podmínek mimořádně napjaté fi nanční 
bilance v postkongresovém roce a při nezvykle složité a dynamicky se proměňující 
tržní realitě tuzemské i světové.

13. Výbor se zavazuje dokončit před koncem svěřeného mandátu evidenčně-archivační 
systém SSPE. Dostal a naplnil souhlasy s přestěhováním spolkového archivu i obsaze-
ní pozice archivářky. Doporučuje se nadále pokračovat v rozprodeji zbylých nadnor-
mativních skladových zásob, ale též nově vytvářených. Pokusit se tak činit i prostřed-
nictvím spřátelených a spolehlivých subjektů. Sem zahrnout rovněž sbírky získané 
z odkazů a pozůstalostních řízení.

14. K podstatnému vylepšení fi nanční situace je nezbytné hledat vícezdrojové krytí čin-
nosti, což považovat za morální povinnost i řadových členů. Zaměřit se na donátory 
nakloněné umění a zprostředkování prodeje drobné grafi ky darované sběrateli či 
tvůrci Využívat k tomu vedle vlastních aukcí rovněž spřízněné galerie nebo antikvari-
áty. Marné tu nemusí být ani pokusy o naklonění si nakladatelů, vydavatelů, knihkup-
ců, a to ve prospěch návratu investic do emise vlastních publikací.

15. Schvaluje se dokončit sdružení účetních kontací do jednoho peněžního ústavu s pre-
ferencí banky FIO. Nadále vést operace v tuzemské i zahraniční měně, konkretizovaně 
zpřesněno v korunách a eurech.

16. Soustředit se na podstatné rozšíření členské základny s důrazem na její výrazné omla-
zení. Oslovit zejména studenty středních a vysokých škol výtvarného zaměření, při-
čemž neopomíjet ani základní umělecké školy a podobně orientované útvary v zaří-
zeních určených volnočasovým aktivitám dětí a mládeže. S dosavadním přístupem 
se tu pro jeho liknavost rozhodně smířit nelze! Nápravu považovat za úkol prvořadé 
důležitosti ne-li přímo číslo 1.

17. Domyslet systém komunikace s veřejností (PR), jehož osou musí zůstat prezentace 
formou sítě oborových výstav. Na ně vázat přednášky, besedy a další prostředky ži-
vého kontaktu s lidmi. Soustředit se však ještě více než dosud na média, zejména 
moderní, tedy využití možností nabízených internetem a zapojením do sociálních 
sítí.

18. Správně byla pochopena účelnost změny poštovních adres a sídla Spolku, jež se tak-
též neobešla bez komplikací. Nicméně v dlouhodobém výhledu se to perfektně zda-
řilo dotáhnout ke šťastnému vyústění na přelomu starého roku s novým. Do něj jsme 
vstoupili se vskutku čistým štítem bez restů, co se oněch neodkladných změn týče.
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19. Neodmítat ani dávno a opakovaně předkládané návrhy některých členů na nové, širší 
a hlavně skutečnosti odpovídající vymezení názvu Spolek sběratelů a přátel exlibris. 
Netřeba tady být příliš konzervativními. Vycházet z toho, že ten stávající nezahrnul 
tvůrce, kdežto sběratelská praxe pojala komorní grafi ku komplexněji. Jistě by to ne-
bylo přijato hned, nadto ještě s ovacemi. Méně hladké by potom byla proměna zá-
měru v čin. Každopádně přináleží realizace procedurálně valné hromadě případně 
sjezdu a souvisí se zásadní úpravou Stanov.

20. Možná bychom do nich měli sáhnout již teď, byť ne až tak razantně. Lze třeba změnit 
bez obtíží ustanovení, týkající se odkladu zahájení valné hromady při menší přítom-
nosti než činí kategorický požadavek oněch 50 % evidovaných členů. Toho se nikdy 
nedosáhlo a posun vedl krom časové ztráty vždy také k jistým destrukcím pořadu 
jednání. Co začít právě od toho, pokud se neosmělíme k razantnějším krokům, napří-
klad redukci počtu členů ve výboru případně přesnější vymezení jejich statutárních 
pravomocí. 

VYHLÁŠENÍ EXLIBRISTŮ ROKU 2019

Výbor SSPE na návrh jím jmenované Poroty pro nominaci aspirantů na udělování spol-
kových cen ve složení:

Jan Kavan (předseda), Alena Antonová, Jiří Brázda, Vladimír Fleyberk, Evžen Haluzík, Lubo-
mír Netušil a Štěpánka Tůmová

se rozhodl udělit za uplynulý rok, proběhlý ve znamení jubilejní připomínky 100 let od 
narození Oty Janečka i úspěšného průběhu oslavné Janečkiády, takto:

V kategorii tvůrců exlibris udělit cenu Oldřichu Jelenovi s právem užívat spolu se svým 
jménem i titul Exlibrista grafi k roku 2019. Nositel tohoto hrdého titulu je zároveň oceňo-
ván knižním darem a fi nanční prémií ve výši 3000 Kč.

Ve sběratelské kategorii Františku Vaníčkovi s právem přidávat ke svému jménu rov-
něž titul Exlibrista sběratel roku 2019. Nositeli uděleného titulu vzniká zároveň nárok na 
fi nanční odměnu ve výši 2000 Kč a knižní dar. 
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OCENĚNÍ ZÁSLUŽNÝCH ČINŮ
VE PROSPĚCH SPOLKOVÉHO ŽIVOTA A ZDÁRNÉHO PRŮBĚHU

JANEČKIÁDY 2019 

1. Za přípravu, instalaci, vernisáž, propagaci a organizování návštěvnosti výstavy uspo-
řádané na počest Mistra Oty Janečka v Moravské Třebové, jakožto faktického startu 
Janečkiády se vyslovuje uznání tamější regionální sekci SSPE Krom její kolektivní agil-
nosti se zde vysoce hodnotí zvláštní zásluha i nasazení

Jaroslava Lohynského
a

Marie Moravcové

2. Za mimořádně zdařilé zvládnutí spolkového sjezdu 2019, spojeného s grafi ckým 
sympoziem a mezinárodní výtvarnou soutěží pro dorůstající generace, zaslouží ve-
řejnou pochvalu široký okruh obětavých pracovníků, soustředěných kolem česko-
krumlovského Domu dětí a mládeže. Nespornou zásluhu na tom, že se stal doslova 
prototypovým, co do novosti pojímání, bezchybného průběhu, rentability a nakonec 
i příznivých ohlasů, jsou však především ti, kdož stáli v čele i pozadí dovedně sladěné-
ho snažení o maximální úspěch:

Jakub Pich
a 

Mirek Petřík

3. Za nedocenitelné vklady do logistického zajišťování akcí, po celou dobu trvání Janeč-
kiády, přináleží vroucí poděkování obětavému a přitom skromnému člověku, bez ně-
hož by se nic z toho neobešlo a je dosti možné, že dokonce ani nekonalo: ať je to třeba 
přestěhování archivu, reprezentativní výstava, knižní produkce… Je to prostě náš

Bedřich Kocman
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VÝBOR SSPE
POSELSTVÍ SJEZDU

V ČESKÉM KRUMLOVĚ
4. – 6. ŘÍJNA 2019

Nynější vrcholné celospolkové shromáždění se tentokráte schází navzdory Stano-
vám až po dvou letech. Naposledy se konalo tradičně na pozadí XV. Trienále exlibris 2017 
v Chrudimi. Rok následující bylo nahrazeno XXXVII. Světovým kongresem FISAE v Praze 
2018, jehož hostitelství jsme se z pověření ujali v rámci ocenění stoletého jubilea naší 
nepřerušené existence jako kulminace jeho nejdůstojnější oslavy. Se zdarem, který byl 
uznán z mnoha stran i mezinárodně. Tuto etapu ostatně vyhodnotila letošní březnová 
Volební valná hromada, takže není nezbytné se k ní znovu vracet.

Podstatným však je a zůstává, že jste tam dali nově konstituovanému výboru dvoule-
tý mandát. Nebývalo, není a myslím nebude zvykem, aby skládal účty ze své práce právě 
sjezdu, ač by se to patřilo. Není přece rutinně svoláván jako ryze společenské setkání spo-
jené s výměnou, prodejem a nákupem sběratelských artefaktů případně sjednávání těch 
kontraktů, ale proč neučinit zadost, byť výjimečně, taktéž zmíněnému aktu. Nuže – ? 

Jde o šestiměsíční mezidobí, během něhož došlo k dosti významným událostem 
i změnám, jež směřovaly k naplňování přijaté fi lozofi e respektive z ní vycházejícího a sle-
dovaného kurzu. Stojí za podotknutí a možná i opakované připomenutí, že se tak děje 
v rámci podpory spolkového života, návratu k osvědčeným tradicím a posily vzájemné 
soudržnosti mezi námi jako členy i lidmi. Nechceme zde rozhodně podávat výčet, co vše 
máme za sebou, jaké kroky k tomu cíleně směřovaly a plánovitě vedly. Spíše půjde o spo-
lečné zamyšlení nad zvolenou, takto vytýčenou a již nastoupenou cestou. Máte právo 
být hlouběji zasvěceni do dění kolem Vás, ale především toho, kam spějeme. Jaký to má 
smysl a přínos nejenom pro všechny dohromady, nýbrž i každého zvlášť.

Začněme tím, co je dnes už snad každému zřejmé: stoprvý rok své bohulibé čino-
rodosti jsme odstartovali tzv. Janečkiádou a všichni známe důvod. Avizovali a rovněž 
vysvětlili programovým Podařilo se a tak hned na prahu nového roku začala fungovat 
řetězcem nejrůznějších akcí právě v regionech. Výrazem toho, jak to pochopily i uchopily 
budiž Moravská Třebová široce záběrovou expozici převážně ze sbírek Jaroslava Lohyn-
ského. Následovaly další, často erudovaně komentované a propojené přednáškami či 
besedami. Ke stému výročí nedožitých narozenin jsme vydali publikaci Uzavřené dílo, 
autorský počin autorské dvojice Milan a Jan Humplíkovi, kterou jste obdrželi darem na 
Mistrovu počest ve sjezdových taškách. Do nich byl vložen jako nároková náležitost i dal-
ší titul obnovené ročenky almanachového ražení Sborník pro exlibris a drobnou grafi ku. 
Samozřejmě proložen holdem životu a dílu Janečkovy nevšední osobnosti, zásluze nejen 
o exlibris, ale šíři odkazu, který nám zanechal a z něhož čerpáme. Jistě tím nekončíme, 
když nám v jeho cyklu zbývá ještě plné čtvrtletí. Budiž na místě pochválit editorský podíl 
dvou našich nových členů na zmíněné emisi – Karla Kuta s Ladislavem Žákem, který jím 
fakticky převzal pro příště roli odpovědného redaktora onoho periodika.

Čím navážeme pro blížící se kalendářní rok? Žádná neznámá! Peterkiáda – navozena 
již předloni Adventním večerem za přítomnosti rodiny a pracovníků táborského muzea 
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projekcí záběrů Františka Peterku představujících kulturologicky i civilně. Vedle soukro-
mí ovšem neopomenuta jeho práce pro Spolek a sběratele, jako vzor hodná ještě dnes 
následování. 

Samozřejmě, že tito dva grafi čtí guru nejsou jedinými, pro něž se oba letopočty sta-
ly jubilejními. Byl tu ještě Pavel Šimon, Miroslav Matouš, Josef Kábrt z ročníku narození 
2020 a rok nato přibudou jubilanti zrození 2021 Květoslava Jadrníčková, Karel Oberthor 
a Jiří Švengsbír. Leč otázka 103. roku trvání SSPE dosud nebyla otevřena, tedy ani na-
značeno, komu ho zasvětit nebo jen vzdát úctu. Přednostní právo vyjádřit se by měl mít 
každopádně Tomáš Kubíček, jenž se iniciativně přihlásil k organizaci sjezdu 2021 v Trut-
nově. Vyslovit se však mohou i ostatní, třebaže jím dané slovo platí a je výborem stvrzeno 
v závazném plánu. Lze tudíž nastávající dvouletí využít k obsahové přípravě obdobné 
celoroční kampaně, která by pokračovala ve sjednocování spolkového usilování. Myslím 
je to postup, který přináší efekt nejen podněty, ale zakládá zcela novou tradici systémo-
vého pojetí činnosti, které dává smysluplný rámec.

Držme se jí a pěstujme ji už proto, že sbližuje dvě hlavní skupiny našeho členstva: sběra-
tele a tvůrce. Možná by se posléze mohly vyhranit v komory nadané jistým samopohybem 
i sebeorganizací. Výrazem platformy spolupráce sběratelů jsou nepochybně Výměnné dny, 
jejichž nabídku jsme situovali také mimo Prahu a rozšířili na 4 roční sezony: jarní a podzimní 
zůstává tam, kde dosud, přibyla Moravská Třebová (letní) a Pardubice (zimní). Nic nebrání 
tomu, abychom se přiblížili končinám dopravně přístupnějším a třeba ještě jinými formami, 
jako jsou bazary, burzy, aukce, jarmarky, festivaly, které přitáhnou a oživí vzdálenější regiony. 
Příkladem tu mohou posloužit zrovna umělci, kteří s tím už začali a mají dobré zkušenosti. 
Kromě výše uvedených nápadů přišli s novou tradicí, která se zrodila iniciativně zdola: Povl-
tavské sympozium. Ujalo se a škoda toho nevyužít vývozem do jiných středisek. Na tomtéž 
principu se ostatně dají odzkoušet společné prodejní trhy pro sběratele a tvůrce, ale také 
pouhé příznivce, jichž není ve Spolku zanedbatelně. Co takhle již v čase předvánočním? 

Jestliže zvažujeme do našich řad přizvat majitele galerií, antikváře, nakladatele, knih-
kupce, pak se nám ta myšlenka musí jevit ještě přitažlivější, když tyto profesní kategorie 
už mezi sebou máme a s dobrou pověstí. Uvidíme! Zatím raďte, případně jinak pomozte, 
nejlépe přiložením ruky k dílu nebo aspoň podporou snah svého výboru. Budeme upřím-
ní a přiznáme, jak jsme na to přišli a k tomu došli. Nejzávažnějším problémem Spolku je 
bezesporu fi nanční krytí aktivit a jejich rozvoje. Doba není v naznačeném ohledu zrovna 
příznivou, přinejmenším nepřející. Těžko čekat spásu odjinud. Nezbývá tedy nic jiného, 
než se opřít o soběstačnost. Jsou-li hlavní příjmovou položkou vybrané příspěvky, pak 
řešení nutno hledat právě tudy. Podařilo se sice markantně zlepšit platební morálku, ale 
přesto jsou tu ještě rezervy, zejména co do včasnosti vyrovnávání, ne-li raději předstihu 
koncem roku předcházejícího. To nemluvíme třeba o peněžních či naturálních darech, 
které v minulosti ani současnosti nejsou zcela nulové.

Rozhodující pole bojů o budoucnost se tedy nachází právě tady! Dovětkem zpřes-
něno – úsilím o výrazný příliv nových členů, prioritně mladých. Už proto, že stárneme, 
umíráme, odcházíme, což vše dohromady zdroje samo sebou citelně omezuje. Pomohlo 
by dosti výrazně členské zapojení výtvarníku soustředěných okolo nás. Nejenže k nám 
nevstupují, ještě i od nás vystupují. Znáte odpověď na otázky, PROČ k tomu dochází? 
Když Spolek se vůči nim nechová macešsky a mohl by recipročně nabízet mnohem víc 
než dosud, bude-li na to mít.
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Nedaří se nám zatím ani omlazování, vlastně jsme s ním dosud pořádně nezačali! 
Dosti liknavosti, ještě více neujasněnosti jak na to a nedůvěra v moderní postupy, jež se 
jakoby samy nabízejí, ba přímo vnucují. Víme docela přesně i přesvědčivě, že dorůstající 
generace jsou diametrálně jiné. Neslyší a neozývají se, když je oslovíme svou setrvačnou 
řečí. Jazyk doby je odlišný oproti našemu a u mládeže o to patrněji; znatelně. Nenalhá-
vejme si, že máme co činit s uznáním invaze informačních technologií do všech sfér spo-
lečenského pohybu, umění nevyjímaje. Marné mhouřit zrak, natož oči vědomě zavírat. 
O tom se dočtete ve Sborníku, který jsme Vám přibalili do sjezdových tašek pro potěchu 
i poučení. Tudy to tedy zkuste s námi podle receptury posouzené na dvou odborných 
kolokviích. Právě o nich ten Sborník pojednává. 

Nestálo by to za morální závazek, aby každý z nás přivedl svého následovníka i po-
kračovatele z řad sběratelských či tvůrčích talentů. Neměli bychom s tím začít od kolegů 
pedagogicky angažovaných na výtvarných oborech středních a vysokých škol, potažmo 
v někdejších Liduškách (dneska ZUŠ) nebo DDM, jako je ten Týnský s Českokrumlovským, 
jak se prezentují Soutěží, jejíž Přehlídka je doprovodem sjezdového dění. Možná by se 
vyplatila i hmotná stimulace těch, kdo se zapojí, třeba podle úspěšnosti odstupňovaným 
snížením členského příspěvku až po jeho prominutí pro daný kalendářní rok. Posuďte 
anebo rovnou přijďte s propracovaným návrhem. Výbor takovou předlohu neodmítne! 
Netoliko posoudí, ale zasadí se bezodkladně o její zavedení do života.

Zůstaňme ještě chvíli otevřeně sdílnými a přidejme rozvahu o možném rozmachu 
vydavatelské činnosti. Máme na ni právní nárok i emisní předpoklady. Vedle distribuce 
zadaných grafi k, zejména pořízených za režijně výhodných cen, bychom zvládli rovněž 
prodej listů a lístků věnovaných z archivních zásob sběratelů, výtvarníků a příznivců. Jak 
ukázala předkongresová kampaň a speciálně sbírka do tomboly, přemíra Vaší dobré vůle 
tady průkazně neschází. Každopádně sem zahrneme i nadnormativní skladové přebytky, 
na něž jsme narazili při jejich evidenční probírce a stěhování archivu. Berme to zčásti ob-
chodně, kdy každá dohoda musí být rentabilní až výnosná pro obě strany a žádná z nich 
nesmí přijít zkrátka. Na čase to rutinně spustit, když do současného výboru jste si zvolili 
hned tři výtvarníky: Pavla Hlavatého, Jana Melenu a Miroslava Petříka.

Stejnou váhu a nemenší přínos pro jeho manažerskou činorodost měla i volba Bed-
řicha Kocmana za nového člena výboru. Jeho zásluhy o zabezpečení Kongresu FISAE, 
avšak dlouhodobě o Spolek vůbec jsou všeobecně známé a dosud stále plně nedoceni-
telné. Proto připomeňme ještě jednu novou. Ve spolupráci s jeho Novou tiskárnou Pelhři-
mov zamýšlíme založit vbrzku ediční řadu profi lových publikací renomovaných grafi ků, 
kteří jsou našimi kmenovými příslušníky. Pokud i sami projeví o takovou publicitu zájem 
/s případnou ochotou minimálního spolupodílu na výrobních nákladech (například ve 
výši ceny své standardní zakázky) a splatného třeba naturálně/ mohou počítat s jeho 
podporou najisto. Předpokládáme, že jádrem fi nančního zajištění se stane subskripce, 
doplněná výtěžky z grantů anebo sponzorských darů. Přejme si tudíž hodně muziky za co 
nejmenší peníz a nikoliv naopak. Ledaže by rovnováha obojího na co nejvýše dosažitelné 
úrovni umožnila žádoucí rozmach, event. vyloučila příštipkaření, jež přese všechno sna-
žení pořád ještě někde v něčem přežívá. Doufejme, že nebude zase až tak dlouho, ačkoliv 
podle lidového úsloví se věci napravují srovnatelně s dobou, po kterou se hatily.

Zkusme odskočit od nastoleného tématu, aniž ho ztratíme ze zřetele. Možná je v tom 
kus domýšlivosti, jestliže budeme hodnocené období považovat za svým způsobem pře-
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lomové. Abychom však nebyli hned odsuzováni, přidržme se fakticky. Nejdříve ujištění, 
že čím nám zbývá méně peněz na výdaje, které nelze zrušit ani odložit, tím více sázíme na 
druhý, řekněme kompenzační směr hospodaření s nimi jinde, kde je to jen trochu mož-
né, totiž snižování nákladů. V postkongresovém období jsme k tomu ostatně byli nuceni 
a v tom právě nastávajícím se chystáme ještě přitvrdit. Sebekritický rozbor plnění roz-
počtu za 1. pololetí roku neboli čtvrtinu svěřeného mandátu také nenapovídá nic jiného. 
Promítlo se to předně jako nezbytnost a nepřekročitelná interní norma do Ekonomické 
směrnice, kterou podnítil, ale v pracovní verzi také předestřel a po široce založeném při-
pomínkování posléze dotvořil znovu Bedřich Kocman. Má se tím zabránit jisté živelnosti 
a navodit řád, čímž by se vyloučilo předem neschválené a zbytečné utrácení. Poučily nás 
trpké zkušenosti s dosti výrazným překračováním plánovaných položek, jež musely být 
zálohově kryty ze spolkových rezerv.

Nemíníme uskromňování za každou cenu, ale úspornost a přesná režimová pravidla, 
provázená přísnou kontrolou. Do ní je nyní průběžně vtahována Kontrolní komise, jejíž zá-
běr i kompetence by se měly nadále rozšiřovat. Má možnost bilančně sledovat nejenom 
rozpočtové prostředky, ale i dění kolem nich. Tady patří náš vděk i hospodářce Jarmile 
Špačkové a účetní Markétě Bayerové, které dohlížejí na soulad s obecně závaznými předpi-
sy, potažmo fundovaně radí, jak z nich co nejvíce vytěžit ve prospěch společných činností.

K úsporám konkrétněji. Zrušili jsme starý archiv a přestěhovali ho do nových a větších 
prostor za podstatně nižší platby. S tím je spojena i změna sídla, jež není možná jinak, než 
soudní cestou, která si vždycky a nezadatelně vyžaduje své. Po právní stránce bylo vše 
řádně ošetřeno a je v pořádku. Zjednodušilo nám to výrazně i poštovní kontakty, které 
jsou teď dosažitelnější a levnější. Mohli jsme zrušit starou adresu i schránku a přestali 
využívat služeb odlehlého úřadu v Hloubětíně. Umožní nám odhlásit s koncem kalen-
dářního roku 2019 také P.O. BOX na Hlavní poště v Praze 1 s dopadem na další úsporu 
a nikoliv zanedbatelnou. Na dejvické poště ho zřizovat nemusíme, zásilky nám budou 
doručovány rovnou a přímo. Ušetří se navíc čas obsluhy a zefektivní lépe vedená i re-
gistrovaná korespondence. Takto získané částky nám dovolily zaměstnat externí sílu na 
správu archivu a majetku v něm umístěného. Není bezvýznamným ani to, že archivářka 
– paní Marta Novotná – v daném objektu bydlí. Do její pracovní náplně spadá i vedení 
příslušné spisové agendy a spolkové dokumentace respektive registrace hmotných zá-
soba evidence prodejních artiklů. Racionalizuje se tím běžný chod administrativy a řízení 
spolkového života, mezi jiným doložený přehled o tom všem. Za zmínku stojí také to, že 
prostory pro výborové schůze, výstavy, koncerty i další podobné akce jsou nám v Used-
losti Ladronka poskytovány zdarma, stejně jako bezplatné pronájmy v Galerii Skleňák, 
včetně materiálního a organizačního zabezpečování častých výstav. Na druhé straně je 
před námi dořešení rentability prezenčních aukcí. Vstřícnost Úřadu městské části Praha 6 
je vůbec vskutku mimořádná, ne-li zcela výjimečná.

Pořádek jsme zavedli do vydavatelských aktivit a návazně i expedice jejích produktů. 
Šlo tady o mimořádně složité úkoly, počínaje odstraněním duplicit u ISBN a konče vyřizo-
váním Vašich objednávek či distribučním systémem všeobecně. Všechno to stálo mnoho 
času již při domyšlení a přípravných pracích, jakož i soustředěného nasazení spojených 
sil. Budiž to výrazem souhry ve výboru a rovnoměrného rozložení zátěže. Dá se mluvit 
o tahu za jeden provaz, což by se mělo projevit jako návratná investice pro počínání už 
v nejbližší budoucnosti.
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Podotknuté uvolnění rukou přispělo k tomu, že jsme se mohli soustředit spíše a více 
na rozvojové směry. Jak víte, zavedli jsme tradici každoročního vyhodnocování Exlibris-
ty roku, a to paralelně ve dvou kategoriích: sběratelů a grafi ků. Návrhy adeptů pojímá-
me jako věc veřejnou. Pro jejich posuzování a konečný výběr nominantů jsme sestavili 
porotu s dekretem trvalé působnosti. Předsedá jí Lubomír Netušil, jemuž přísluší hlas 
rozhodující, zatímco další členové jsou si v daném ohledu navzájem rovni. Jde o Alenu 
Antonovou, Štěpánku Tůmovou, Vladimíra Fleyberka, Evžena Haluzíka – což by mělo ve-
jít nevšeobecnou známost. Aby tato informace nabyla na úplnosti, tak plánujeme pů-
sobnost jmenované poroty znásobit a podpořit její autoritu. Na dosah se vyjevují ještě 
další soutěže podobného ražení. Tak třeba o nejpočetnější sbírku nebo nejzajímavější 
exponáty. Jejich propozice se podujal nastínit Pavel Kubíček. Předpokládejme, že zmí-
něná porota by převzala zodpovědnost i za nominace kandidátů na Cenu SSPE v rámci 
hollarovského Festivalu či chrudimského Trienále. Berme za samozřejmost, že všechny 
jsou spojeny – vedle ocenění morálního certifi kátem a právem užívání přiznaného titulu 
– také s hmotnou a fi nanční prémií. Souběžně se zvažuje členská motivace výtvarníků 
a konkrétně jejich stimulace k obesílání mezinárodních přehlídek a naši prezentaci v za-
hraničí, podílu na vytváření trvale dobrého jména českého umění ve světě. Tady sděluje-
me, že péči za šíření zpráv o nabídkách a možnostech exponování po Josefu Chalupském 
převzal Pavel Hlavatý jako jeden z nich. Považujme to za další zárodek samosprávného 
prvku, který dostává k dispozici celý spolkový infosystém.

Po úspěchu v Kyjevě, který mohl být pochopitelně výraznější, když oproti zapojenosti 
35 Ukrajinců jsme byli schopni vyslat pouze 21 výtvarníků našich. Málo jsme také využili 
šancí poskytnutých Maďarskem či Polskem, kde o to více těší vítězství Karla Musila v je-
jich Bienále. Rezervy ovšem zůstávají ještě v zemích Beneluxu, Itálii, ale také Německu 
a Rakousku. Tak co? Zmobilizujeme se? A sami od sebe? Čeká nás Londýn, kde bychom se 
věrností Kongresové tradici měli soutěžně povytáhnout možná ještě výš. Pak tu jde také 
o nástupce dnešních matadorů. Otázka dosud stále otevřená. Vlastně ani nebyla dosti 
vyhraněně nastolena. Přitom je klíčovou a takovou i setrvá. Co s tím? Sama se nezodpoví. 
Odkud začít s přitažlivým oslovením nastupujících garnitur? Kde jsou a jak je podchytit? 
Nepomohla by také větší popularizace výsledků a publicita nejúspěšnějších? Možnosti 
se nabízejí ve vlastní režii, jenom je využít. Pak ale dotáhnout organizačně. Bez toho to 
nepůjde v žádném případě. Ujme se toho někdo? V zájmu společném i osobním? 
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USNESENÍ VOLEBNÍ VALNÉ HROMADY SSPE
KONANÉ 16. BŘEZNA 2019

1. Potvrzuje se satisfakce přiznaná Slavnostní valnou hromadou výboru za 1. polovinu 
jeho mandátu a tím se přijímá tam schválená Výroční zpráva za součást zde předklá-
dané Bilance rozvoje Spolku za dané funkční období.

2. Konstatuje se, že z 11 jmenovitých úkolů  uložených  Slavnostní valnou hromadou 
bylo   beze zbytku splněn plných 10, přičemž práce na systémovém pojetí oblastí do-
poručených kontrolní komisí jsou zatím pouze odstartovány. Děje se tak ve spojitosti 
s činnostmi vázanými na zásadní přestavbu archivního režimu. 

3. Uděluje se absolutorium výboru, zvolenému 11. března 2017,  za čestné i zdárné na-
plnění svěřeného mandátu.

4. S povděkem se kvituje průběh jubilejního Roku českého exlibris, jakožto důstojné 
oslavy 100. výročí nikdy nepřerušených aktivit Spolku sběratelů a přátel exlibris. Za-
čal vernisáží expozice nejstarších souborů exlibris v Národním památníku na Vítkově, 
a to souběžně s tam také probíhající Slavnostní valnou hromadou, tentokráte pro 
svou výjimečnost velkoryse pojatou.

5. Oceňuje se zavedení spolkového svátku Dne vzniku 16. listopadu jako tradice spo-
jované se snahou o připomenutí historického dědictví v rovnováze s úsilím o nové 
perspektivy komorní grafi ky se zvláštním akcentem na obnovu i původního určení 
knižní značky na bázi moderních technologií.

6. Za pronikavý úspěch lze považovat nezpochybnitelný zdar hostitelství XXXVII. svě-
tového kongresu FISAE, včetně skvěle zvládnuté mezinárodní soutěže, potvrzovaný 
spontánně a fakticky doložený zejména zahraničními delegáty a tiskovinami. Poziti-
vem je přitom nezvykle široké zapojení našich členů i příznivců. Poděkování, jež bylo 
symbolické stovce dnes uděleno, budiž výrazem slibného potenciálu, který se tu na-
bízí k soustavnějšímu zhodnocení.

7. Zásluhou palety ideově propojených výstav spolu s nebývale hojnou zainteresova-
ností médií  se o nás dozvěděla i česká veřejnost. Pro ni by se to mělo stát rozhodují-
cím PR instrumentářem šíření povědomí o nás i exlibris.

 8. Přijímá se souhrnný a integrovaný program činnosti Spolku. Jeho koncentrovaným  
výrazem je Plán kloubící podněty z centra s tvořivou aplikací v regionech i lokalitách. 
Zračí se v tom trendy posily spolkového života i podpory vzájemné soudržnosti. Mělo 
by to být i nadále ústředním fi lozofi ckým principem veškerého počínání.

9. Řádný sjezd 2019 se svolává na dny 5. a 6. října do Českého Krumlova. Zahrne fi nále 
soutěže vyhlášené pod jeho hlavičkou a směřující k vyhledávání tvůrčích i sběratel-
ských talentů mezi mladými adepty výtvarného projevu. Poděkování za tento souběh 
si zaslouží už nyní sehraný tým vedený Mirkem Petříkem a Jakubem Pichem

10. Schvaluje se hospodaření SSPE za uplynulé dvouletí, potvrzené i šetřením Kontrolní 
komise. Dlužno dodat, že se tak dělo za podmínek mimořádné fi nanční zátěže a na 
pozadí dynamicky se proměňující reality na tuzemské scéně.


