
Vážení členové SSPE… 

Výbor SSPE se k vám obrací už s třetí informací o spolkové činnosti v době koronavirové. 

Výbor SSPE se sešel na svém dalším zasedání formou videokonference 11. března 2021.  

Na úvod si Výbor SSPE vyslechl podrobnou informaci o přípravě Sjezdu SSPE v Trutnově na 

konci září  2021. O programu sjezdu budou členové SSPE podrobně informováni na 

webových stránkách SSPE a písemně formou přílohy v Knižní značce. Výbor SSPE nicméně 

může konstatovat, že sjezd je dobře připraven v řadě variant, podle možné situace a účasti. 

Výbor prosí členy, aby se přihlásili k účasti na sjezdu včas, aby bylo možné zvolit 

nejvhodnější variantu a pořadatelům byl ušetřen čas, nervy i zbytečné náklady.  

Dalším výsledkem jednání Výboru SSPE bylo mimo jiné rozhodnutí o tom, že v rámci uctění 

památky Jiřího Hlinovského bude z jeho sbírek a sbírek jeho rodiny vytvořen dvouletý 

kalendář na léta 2022-2023, který bude určen především členům SSPE, ale rovněž jako dárek 

pro domácí i zahraniční partnery jako propagace SSPE. Pokud bude nalezena vhodná forma, 

může být kalendář šířen i prostřednictvím maloobchodního prodeje.  

Výbor SSPE se zabýval rovněž situací v mezinárodní organizaci F.I.S.A.E. a v návaznosti i 

širší otázkou mezinárodní činnosti SSPE. Tomuto tématu chce výbor věnovat pozornost i na 

příštím zasedání a pochopitelně i v rámci zprávy o činnosti na Valné hromadě SSPE. Zatím 

doporučujeme vaší pozornosti například webové stránky našich belgických kolegů. Jsou 

hezké a jistě nejen pro nás inspirativní (www.graphiavzw.be). 
 

Stále platí, že Valná hromada se uskuteční pravděpodobně do konce prvního pololetí 2021, 

pokud ovšem vládní plán rozvolňování neurčí jinak. Už nyní budou poskytnuty členům 

některé informace, které budou projednávány na Valné hromadě. Hospodaření za rok 2020 je 

samozřejmě uzavřeno a nebude se měnit, ovšem plány na rok 2021 jsou pořád ovlivňovány 

trvajícími vládními opatřeními.  Na Valné hromadě tak bude zřejmě předložena informace o 

činnosti za uplynulé období roku 2021 a plán činnosti na zbytek roku… 

Vážení členové SSPE, sledujte proto webové stránky SSPE (www.ssspe.cz), kde se jednotlivé 

informace už objevily nebo ještě objeví. Snad to není příliš předčasné, ale dovolujeme si vám 

tímto popřát nejen hezké jarní dny, ale i v rámci možností příjemné Velikonoce… 

Věříme, že v rámci příští dubnové informace už bude o něco jasněji stran návratu naší 

společnosti včetně SSPE k normálnímu životu… 

Hodně zdraví všem…!!! 

Váš Výbor SSPE 
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