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POŘAD JEDNÁNÍ VALNÉ HROMADY 26. 3. 2022
1. Zahájení uvítáním přítomných a schválení programu / M. Petřík
2. Volba předsedajícího volební hromadě.
Předseda Valné hromady:
3. Volba komisí a zapisovatelů
Mandátová: Vlček, Čenská, Davídková
Návrhová: Ort, Krčmář, Koblovský
Zápis: Moravcová, Sassmann
Prezence: Moravcová, Rumlarová
4. Zprávy o činnosti s diskuzí
5. Finanční situace a rozpočet 2022 / J. Špačková
6. Zpráva kontrolní komise / V. Bogdanov
7. Návrh Plánu činnosti SSPE 2022 / M. Moravcová
8. Pozvánka na sjezd 2022 v Brně / L. Kříž
9. Různé:
Navržení a schválení čestných členů SSPE
Náměty ke zkvalitnění a zpestření spolkového života
Elektronický slovník tvůrců exlibris
Trienále a dohoda s |Památníkem písemnictví
Substrikce
Přehlídka českých tvůrců exlibris v Itálii
Diskuze
10. Schválení předlohy usnesení – předsedové VH a NK
11. Volná výměna
12. Ukončení cca v 15 hodin

ZPRÁVA O ČINNOSTI SSPE /M.Petřík/
Po zvolení nového výboru SSPE v roce 2021, který byl z počtu 9 členů (statutárů) snížen na
5 členů, byla jako první důležitá činnost provedena aktualizace přístupu do banky a aktualizace
údajů ve Spolkovém rejstříku u Městského soudu v Praze, kde jsme měli několik let neplatné
údaje. Zápis zabezpečil pan Ladislav Žák. Tato aktualizace umožnila pro tento rok podat žádost
o příspěvek v rámci dotačního programu Ministerstva kultury na vydávání Knižní značky.
Výsledky ještě nejsou zveřejněny. Žádost zpracoval pan Jakub Pich. Pro jednodušší
administrativní řízení spolku byla zřízena datová schránka. Velmi se tak usnadnilo vyřizování
všech administrativních povinností jako jsou změny v rejstříku, identifikace skutečných majitelů,
zasílání účetní uzávěrky apod. Dále je jednodušší získávání spolkových výpisů pro podávání
grantů a podání daňových prohlášení. Dokončila se inventarizace a organizace ve
spolkovém archivu. Dle předpisů se provádí skartace starých účetních, daňových a mzdových
dokladů, které se ve skladu nahromadily.
Omlouváme se členům, kteří nedostali včas 3. číslo Knižní značky a Sborník 2021. Distributor
Post servis ukončil činnost a nesehnali jsme včas náhradu. Posílali jsme Knižní značku a Sborník
klasicky v obálkách poštou. Již máme nového distributora, kterého nám pomohl zajistit pan
Kocman. Po zvolení nového pětičlenného výboru, asi i po „generační výměně“ ve vedení spolku,
také
hlavně
po
zvýšení
členských
příspěvků,
zejména
starším
členům,
jsme zaregistrovali u některých jednotlivců určité nesouhlasné emoce. Minulé dvě období se
v tak početném výboru, kde občas byla vypjatá výměna názorů, nedařilo stabilizovat členy
a neustále někdo z výboru odcházel a hledala se náhrada. Dnes je výbor stabilizovaný a jednání
probíhají věcně a v přátelské atmosféře. Na základě otevřeného dopisu našeho člena pana
Pospíšila jsme realizovali hlasování o vydávání KZ v tištěné nebo elektronické verzi. Hlasovalo
celkem 111 členů pod svými členskými čísly, dále 3 čeští sběratelé a 4 zahraniční
sběratelé písemně. Dohromady tedy 118. Pro tištěnou verzi se vyslovilo 90 a pro elektronickou
28 členů. Osloveni byli všichni členové, kterým chodí KZ.
Díky všem obětavým a aktivním členům našeho výboru, a hlavně díky velmi
aktivním a schopným členům našeho spolku se daří i v současné náročné době realizovat
všechny tradiční spolkové aktivity. Snahou výboru je neměnit nic, co perfektně funguje
a vytvářet podmínky pro další rozvoj činnosti SSPE. I když všichni, kdo se zajímají o činnost
spolku, dobře vědí o naší bohaté činnosti, chtěl bych připomenout některé aktivity spolku,
a hlavně poděkovat za velmi odbornou a obětavou práci členům, kteří tuto činnost organizují
a zabezpečují. Je to vydávání Knižní značky redaktorem panem Langhammerem a realizace
Sborníku v režii pana Žáka, a všem přispěvatelům. Jsou to pro historii ty největší hodnoty, které
spolek vytváří. Mimo tradiční publikační činnost SSPE sestavil a vydal Alois Sassmann dvouletý
nástěnný kalendář ze sbírek exlibris Hlinovských s přílohou Básně S. Hlinovského.
Velikou práci odvedli organizátoři minulých sjezdů, kdy nebyly snadné podmínky z důvodu
covidu. V Olomouci pan Benýšek a naposledy v Trutnově pan Kubíček s manželkou. Velmi
úspěšná je internetová spolková aukce, které se obětavě každý měsíc mnoho hodin věnuje pan
Řehák. Prodejem některých exlibris ze soutěže FISAE 2018 se podařilo vrátit náklady na
vytištění katalogu z této soutěže a navíc vytvořit poměrně dobrý zisk. Tento zisk bude určitě
potřebný pro pořádání tradiční soutěže TRIENÁLE. S pořadatelem Trienále, PNP připravujeme
dohodu o převzetí organizace této prestižní soutěže. Naše představa je taková, že jednou za tři
roky, tam kde bude organizován sjezd, bude SSPE s případným pořadatel sjezdu
organizovat i tuto soutěž. K propagaci exlibris také velmi přispívají ostatní členové, hlavně
v organizování akcí ve svém regionu: v Praze 6, Plzni, Pardubicích, Hradci králové, Moravské
Třebové a dalších regionech.
Pan Žák připravil k letošní VH novinku, internetovou databázi „Slovníku tvůrců exlibris“.
Projekt je realizován sponzorsky a tvůrce našich internetových stránek, pan Dlouhý z tiskárny
pana Kocmana, připravuje zprovoznění prezentace. Byly vytvořeny a vytištěny nové gratulační
listy a grafiky jubilantům. Výbor v minulém období jednal zpravidla jednou měsíčně a převážně

formou videokonferencí. Bohužel, kvůli přetrvávající pandemické situaci v roce 2021 jsme
nemohli realizovat některé akce. Nejvíce nás mrzí zrušení Adventního setkání v Praze, kde byl
připraven velmi hodnotný program. Náhradní termín je připravený na 6. května 2022 jako
„Májový večer“. Další aktivity naší spolkové činnosti jsou uvedeny ve zprávě kontrolní komise.
ZPRÁVA KONTROLNÍ KOMISE SSPE K ČINNOSTI V ROCE 2021 /V. Bogdanov/
Obsah:
Úvod
1. Kontrola hospodaření spolku
2. Kontrola činnosti výboru a plnění programu činnosti spolku
3. Kontrola plnění usnesení Valné hromady 2021
4. Podněty a doporučení kontrolní komise
Úvod
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 zasedání výboru spolku,
osobních setkání jednotlivých členů komise s činovníky spolku a také z osobních zkušeností
členů kontrolní komise s činností spolku.
Kontrolní komise si uvědomuje, že rok 2021 byl z hlediska spolkové činnosti mimořádným
s ohledem na pandemii koronaviru a i její zpráva se může v některých bodech jevit poněkud
méně obsažná. Jedná se o hodnocení pouze zkráceného období – VH 2021 se konala 25.6. 2021
a VH 2022 se koná 26.3.2022.
1. Kontrola hospodaření spolku
1.1. Plnění rozpočtu v roce 2021
Rozpočet spolku na rok 2021 byl schválen s příjmy 526,2 tis. Kč a výdaji 541,1 tis. Kč, tedy se
ztrátou 14,9 tis. Kč. Příjmy se nepodařilo naplnit o téměř cca 29,4 tisíce Kč a na výdajích se
podařilo ušetřit 144,6 tis. Kč. Celkově tedy za rok 2021 vychází zisk 100,3 tis. Kč.
Na straně příjmů: přísp. - 3 tisíce Kč, dobrovolné příspěvky +10,9 tis. Kč, podíl z internet. aukcí
+ 36,6 tis. Kč, prodej spol. publikací + 44,2 tis. Kč, 30 tis. Kč ze sjezdu Trutnov
Na straně výdajů: překročen nákup grafik a publ. O cca o 15 tis. Kč, výdaje VH překročeny o 15
tis. Kč, mírně snížené byly i režijní výdaje spolku.
Všechny tyto skutečnosti stejně jako v loňském roce zásadně ovlivnila mimořádná situace
spojená s opatřeními proti pandemii koronaviru. Bylo nutno hledat nové komunikační kanály.
Výbor několikrát zasedal formou videokonference, a tak se podařilo dosáhnout významné úspory
na straně režijních nákladů spojených se zasedáním výboru a cestovným. Valnou hromadu se
podařilo zrealizovat tradiční cestou spojenou s výměnou. Bohužel se nepodařilo, vzhledem
k opatřením, zrealizovat výroční spolkový večer, ani adventní večer.
Je nutné také zmínit, že sjezd, který se podařilo uskutečnit v Trutnově i v době setrvalých
omezení, přispěl do spolkové pokladny částkou 30 tis. Kč a to díky dotaci z Města Trutnov.
Návrhy a doporučení kontrolní komise k těmto okolnostem jsou obsaženy v bodu 5. této zprávy.
Kontrolní komise zkontrolovala peněžní deník prostřednictvím elektronicky zaslaných dokladů
a nezjistila nesrovnalosti. Daňové přiznání bylo vypracováno na základě skutečného hospodaření
spolku.
1.2. Plán rozpočtu na rok 2022
Rozpočet pro rok 2022 je k datu 26.3.2021 navržen s předpokládanými příjmy 664,3 tis. Kč
a výdaji 657,9 tis. Kč, tedy přebytkem 6,4 tis. Kč. Je třeba konstatovat, že součástí rozpočtu je
v položce příspěvky a dary rozpočtováno na straně příjmů 325 tis. Kč. Plánování je s ohledem
na přetrvávající pandemickou situaci značně komplikované a je zřejmé, že plnění plánu rozpočtu
bude v některých položkách realizovatelné s obtížemi. Rovněž rozpočet Sjezdu spolku je

optimisticky plánován s předpokladem, že v době jeho konání nebudou platit žádná omezení pro
konání společenských akcí.
2. Kontrola činnosti výboru a plnění programu činnosti spolku
2.1 Zasedání výboru spolku v roce 2021
V roce 2021 se uskutečnila 4 zasedání spolkového výboru, několik jich bylo nahrazeno
emailovou komunikací, a 3 výborové schůze proběhly formou videokonference. Průměrná účast
členů výboru na těchto zasedáních se pohybovala kolem 70%. Z každé výborové schůze je
pořizován zápis a ten je rozesílán členům výboru a na vyžádání i kontrolní komisi.
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 konání VH, sjezdu spolku v Trutnově, Adventního večera, dále ediční činnost
spolku - vydávání grafik a publikací, distribuce tiskovin, práce s mládeží, organizování výstav,
možnost pokračování přehlídky Trienále převzetím od PNP atd.
2.2 Činnost výboru a spolku dle stanov SSPE
Lze konstatovat, že i v roce 2021, který byl zásadně poznamenán pandemií, byla činnost jak
výboru, tak spolku naplňována, a to v souladu se stanovami SSPE (bod stanov č. VI – Hlavní
činnost spolku).
2.3 Sjezd v Trutnově 2021
Sjezd se konal v moderním kulturním centru UFFO – zúčastnilo se ho celkem 132 osob/ 97
členů SSPE a 37 doprovod/. Perfektně zorganizovaný sjezd doprovázelo několik výstav ZUŠ na
téma ROBOT. Hlavní výstava tvorby grafika Karla Demela proběhla v prostorách muzea.
2.4 Ediční činnost spolku
Spolkový časopis Knižní značka vyšel jako obvykle čtvrtletně ve stanovených termínech pod
vedením redaktora Ing. Jana Langhammera. Současně s tím bylo distribuováno 12 listů Slovníku
tvůrců exlibris. Dalším edičním počinem bylo vydání Sborníku pro exlibris a drobnou grafiku,
který byl k dispozici na Sjezdu v Trutnově. Členům, kteří se sjezdu neúčastnili byl následně
rozeslán spolku s KZ 4/21. Byly vydány další soupisy tvůrců exlibris. Vydání dalších bylo novým
výborem pozastaveno s tím, že je třeba nejdříve promyslet, jakým směrem by se měla ediční
činnost spolku zaměřit, aby poskytla členům co nejlepší zdroje informací z oblasti exlibris. Tento
úkol stojí před novým vedením spolku.
2.5 Aukce a výměna exlibris
Aukční webová stránka spolku administrovaná mnoho let p. Zdeňkem Řehákem, umožňuje
členům získat zajímavé grafické listy do své sbírky. Je to důležitý zdroj příjmů do spolkového
rozpočtu a v roce 2021 se jednalo o částku převyšující 96,6 tis. Kč. Nutno konstatovat, že se
jedná o vynikající výsledek práce pana Řeháka a finanční příspěvky z této činnosti jsou pro
spolek velmi významné.
3. Kontrola plnění usnesení valné hromady 2021
3.1 Kontrola jejich plnění usnesení
Všechna usnesení z minulé Valné hromady spolku byla průběžně splněna.
4. Podněty a doporučení kontrolní komise
4.1 Oblast hospodaření
Pravidelně čtvrtletně seznamovat členy výboru a kontrolní komise s peněžním deníkem.
Zdokonalit plánování zdrojů, pravidelně vyhodnocovat plnění rozpočtu ve stanovených
termínech.
Rozpočet konstruovat jako vyrovnaný.
Provádět pravidelné roční inventury v archivu publikací i grafik. U položek, které zůstávají
dlouhodobě ve stavu, zvážit způsob využití, případně prodej.

Při předávání faktur k proplacení dodržovat označení kapitoly rozpočtu dle stanoveného
systému.
Zvážit výši nákladu Knižní značky a rozsah Slovníku tvůrců exlibris s ohledem na úspory.
Byly aktualizovány údaje v Obchodním rejstříku, zavedena Datová schránka, aktualizovány
přístupy ve FIO bance.
4.2 Oblast administrativní
Mělo by se pokračovat 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, manuálů k pořádání sjezdů, valných hromad …)
Zvážit zavedení
směrnice, která by zohledňovala „krizové řízení“ v případě nemožnosti konání valných hromad,
sjezdů atd.
4.3 Oblast ediční
Kontrolní komise opětovně vyzývá výbor k vypracování dlouhodobější koncepce vydávání
grafických 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 – výbor průběžně řeší.
4.4 Sjezd SSPE v roce 2022 v Brně ve dnech 23.-25. září
Dokončit veškeré přípravy na sjezd za součinnosti organizátorů a výboru V dostatečném předstihu zveřejnit pozvání a přihlášku – je připraveno
Celkově rozpočtově sjezd koncipovat jako vyrovnaný nebo s mírným přebytkem - připraveno

HOSPODAŘENÍ SPOLKU (příloha „Hospodaření 2021 a rozpočet 2022“)

Hospodaření spolku skončilo s přebytkem 100.300 Kč. Tuto skutečnost ovlivnila
pandemická situace, zákaz konání hromadných akcí, připravená rezerva pro případ
záporného výsledku Sjezdu 2021.
Jmění spolku na účtech a v hotovosti:
k 1.1.2021 452.900 Kč k 31.12.2021 552.400 Kč zvýšeno o 100.300 Kč

STAV ČLENSKÉ ZÁKLADNY K 23.3.2022
Celkem 352 členů a 31 organizací
Členové ČR 328 s průměrným věkem 67,6 let.
2021(22) 13 nových členů, 13 členů úmrtí a 5 členů odhlášených
Zahraniční členové 24, organizace ČR 20 a zahraniční organizace 11

NÁVRH ČINNOSTI SSPE NA ROK 2022 (M. Moravcová)
1.

2.

3.
4.

5.

Společenská a organizační činnost
- Valná hromada s výměnou v termínu 26.3.2022 v Praze
- Sjezd v Brně 23. – 25. září 2022
- Výměnné dny – Praha, Moravská Třebová, Pardubice, Týn nad Vltavou ………
- Spolkové večery – min. 2 – 3 v roce
- 10 internetových aukcí
- Volba Exlibris měsíce a roku s uveřejněním na www stránkách spolku – vyzvat tvůrce
a jmenovat komisi
- Gratulace členům spolku s grafickou přílohou při příležitosti jejich životního jubilea
- Členskou evidenci vést v elektronické i papírové podobě, změny uvádět v KZ
- Podpora mezinárodních výstav a soutěží exlibris
Ediční činnost (podrobněji v plánu ediční činnosti)
- Spolkový časopis Knižní značka, čtyři čísla
- Sborník
- Slovník tvůrců exlibris
Výstavy (plán akcí a výstav 2021 je zpracován v samostatném dokumentu)
- Informace o výstavách s tématem exlibris uveřejňovat na stránkách SSPE a FB
Přednášková, informační, vzdělávací činnost
- Besedy s mládeží a žáky ZUŠ a středních výtvarných škol
- Přednášky a besedy o exlibris a drobné grafice pro veřejnost
- Spolupráce s dalšími spolky (SČUG Hollar, Svatobor, SČB, PNP, muzei, galeriemi,
Spolkem českých bibliofilů.
- Průběžná aktualizace webových stránek SSPE
Různé
- Hledat možnosti zvyšování počtu členů SSPE, zejména o mladé výtvarníky, sběratele i
kolektivní členy – všichni členové – formou výzev pro tvorbu, soutěží a výstav
- Navázat spolupráci s řediteli uměleckých škol a nabídnout jim kolektivní členství ve
Spolku a uveřejňování prací jejich žáků přes stránky Spolku. Pomoc při jejich
výstavách, v porotě atd.
- Zlepšit spolupráci spolku s tvůrci exlibris a drobné grafiky a jejich prezentaci formou
EXL měsíc, výstav, článku v KZ, na stránkách Spolku
- Zprostředkovávat odkoupení sbírek z pozůstalosti
- Postupně snižovat zásoby v archivu, prodej na akcích spolku se slevou
- Předávat spolkové publikace institucím, aby zůstaly zachovány ve fondech
- Navázat užší spolupráci s galeriemi, muzeí, knihovnami, antikvariáty, nakladateli,
vydavateli, knihkupci s nabídkou kolektivního členství
- Hledat cestu, jak Spolek prezentovat aspoň 1x ročně v ČT, ČR
- Zvážit možnost účasti na Knižním veletrhu – malá výstavka
- Hledat i další možnosti v prezentaci Spolku – v časopisech, novinách jak uměl. Spolků
tak i v komerčních
- ………….

Plán akcí a výstav SSPE pro rok
Termín
1.1.2021- 28.2.22
17.1 - 11.2.

2022

Místo

Název

Galerie Na Schodech, knihovna
Libošovice

Pohádkové exlibris M.
Rumlarové

Galerie Na Mostě v HK

Zdeněk Mlčoch - exlibris ze
sbírek RNDr. Jiřího Demela

12.03.2022

Pardubice

Výměnný den

26.03.2022

Praha

VH

27.12.21 - 6.2.2022

Galerie U Kelerů Radnice

Václav Pokorný - exlibris,
novoročenky

7.2. -20.3.2022

Galerie U Kelerů Radnice

Marina Richterová - exlibris,
novoročenky

14.3. - 22.4.2022

Galerie Na Mostě – HK

Žeň exlibris 2022

Galerie U Kelerů Radnice

Ladislav Rusek - exlibris,
novoročenky

06.05.2022

Praha

Májový večer

21.05.2022

Moravská Třebová

Setkání a výstava 1.5.
31.5.2022 ( v jednání)

Galerie U Kelerů Radnice

Karla Ryvolová - exlibris,
Novoročenky

21.3. - 1.5.2022

2.5. - 12.6.2022

18.06.2022

Týn nad Vltavou

Výměnný den a návštěva
Vltavotýnského sympozia (Petr
Palma, Pavel Piekar, Miloš Sláma,
Miroslav Petřík, Martin Manojlín, …..

13.6. - 24.7.2022

Galerie U Kelerů Radnice

Zdenek Seydl - exlibris,
novoročenky

25.7. - 4.9.2022

Galerie U Kelerů Radnice

Jiří Slíva - exlibris, novoročenky

23.9. - 25.9.2022

Brno

Sjezd SSPE

5.9. - 16.10.2022

Galerie U Kelerů Radnice

Vlastimil Sobota - exlibris,
Novoročenky

17.10. - 27.11.2022

Galerie U Kelerů Radnice

Vladimír Suchánek - exlibris,
Novoročenky

Moravská Třebová

Setkání a výstava 1.10.
30.10.2022 (v jednání)

Galerie U Kelerů Radnice

Karel Svolinský - exlibris,
Novoročenky

22.10.2022
28.11.2022 - 2.1.2023

Publikační činnost SSPE pro rok
Název
Knižní značka

2022

Vydavatel, tvůrce

Poznámka

redaktor Lannhammer

Soupis exlibris
Soborník pro exlibris

redaktor Žák

Slovník tvůrců exlibris
Grafický list - VH
Grafické listy - sjezd

Hraba
Černoš, Hřivnáč, Manojlín, Milka,
Musil

Gratulační list a grafika

Kisza

Česká exlibristická bibliografie

pro subskribienty

Listy s ukázkami vystavovatelů

Žeň 2022

Jaroslav Dajč

Kříž, Vaverka

Edice EXL

Zdeněk Mézl

Kříž, Vaverka

Edice EXL

Josef Kábrt

Kříž, Vaverka

Edice EXL

Zbignew Kubeczka

Kříž, Vaverka

Edice EXL

Marina Richterová

Kříž, Vaverka

Edice EXL

Šmidrkal

Exlibris a příspěvky
Sassmann, Černoch

Z malé chýšky na Národní třídu.
Publikace o Aloisi Moravcovi
Pozn. Seznam bude doplněný o další publikace.

Zápis z Valné hromady SSPE dne 26.3.2022
VH probíhala dle programu, který všichni účastníci obdrželi. Nevznikly další požadavky, připomínky byly
řešeny formou diskuze.
Počet účastníků: 68 členů a 10 hostů /doprovod

Program jednání
1.

2.

3.

4.
5.

6.
7.

8.

9.
10.
11.

12.
13.

M. Petřík uvítal přítomné, poděloval za aktivní činnost členů spolku, především panu Řehákovi za interní
internetovou aukci, redaktorům KZ a Sborníku a jejím dopisovatelům. Dále poděkoval paní Novotné za
vedení evidence skladu. Informoval o zřízení datové schránky a provedené aktualizaci ve spolkovém
rejstříku, o podání žádosti panem J. Pichem o příspěvek v rámci dotačního programu Ministerstva kultury
na vydávání Knižní značky. Informoval o jednání výboru formou videokonferencí, dále o připravované
dohodě s PNP o převzetí pořadatelství TRIENÁLE. M. Petřík se ujal vedení Valné hromady a dále
následovaly zprávy o činnosti dle programu. Všechny materiály, program VH, jednotlivé zprávy o
činnosti, zprávu o hospodaření a rozpočet a revizní zprávu všichni obdrželi při prezenci a také se se všemi
materiály mohli předem seznámit na internetových stránkách spolku
J. Špačková přednesla zprávu o hospodaření. Věnovala se především rozdílům mezi plánem a
hospodářským výsledkem, jak v kapitolách příjmu/ tiskový fond, internet. aukce, prodej publ. Z archivu/,
tak u výdajových kapitol /VH2021/. Upozornila na příjmové i výdajové kapitoly finančního plánu 2022,
na které se che výbor zaměřit, jak v oblasti spolkové, tak publikační činnost.
V. Bogdanov konstatoval, že kontrola proběhla bez závad a všechna usnesení z minulé Valné hromady
spolku byla průběžně splněna. Doporučil, aby se výbor zaměřil na podporu vydávání substrikcí a
vypracoval dlouhodobější koncepci vydávání grafických listů, souborů a publikací s důrazem
provázanosti na rozpočet spolku.
M. Moravcová poděkovala za podklady k sestavení plánu činnosti pro rok 2022.
L. Žák Informoval o elektronické podobě Sborníku tvůrců EXL – které je ve fázi dokončení
poděkoval panu Sassmannovi za to, že zdigitalizuje všechny staré materiály, ty pak budou vloženy
do databáze na stránkách Spolku
je snaha vymyslet jednoduchou formu práce s touto databází, jak pro vládání příspěvků, tak i pro
využívání členy
v jednání je možnost vytvořit na stránkách Spolku databázi pro členy – aby mohli členové, místní
sdružení atd., do této databáze vkládat své pozvánky, články, informace atd.
J. Ort poděkoval Miroslavu Hlinkovi za jeho aktivitu uspořádat a realizovat dobročinnou aukci pro
Ukrajinu.
M. Manojlín
zdůraznil ohlídat kontrolu poroty Trienále EXL, aby se tato akce opět stala přehlídkou tvůrců
exlibris.
Informoval o své dobročinné aukci na Facebooku pro Ukrajinu
Informoval a pozval na svou výstavu do Teplic
J. Hruška
Doporučuje výboru a všem členům zamyslet se nad tím, co dělat, aby se opět naši grafici dostali na
přední místa ve světě. Aby byli opět jako jedničky, jak tomu bývalo i dřív – větší propagace nejen u
nás, ale i ve světě, ve spřátelených spolcích ve světě atd.
Památník národního písemnictví – spolupráce ano, ale aby byla účelná pro obě strany
Přimlouvá se za to, aby se členové měli možnost prezentovat na Stránkách spolku
Katalog, aby byla cena rozumná, aby si mohl koupit každý člen. Doporučuje větší podíl peněz ze
Spolku
J. Pich a P. Vaverka informovali o spolupráci se SSPE při vydávání EDICE s tím, že 2 publikace vyjdou
v režii SSPE. Dle financí se bude rozhodovat případně o dalších publikací ch v příštích letech. Spolek
sepisuje s autory smlouvu o spolupráci.
M. Petřík informoval o přehlídce českých autorů exlibris v Itálii. Spolek posílá seznam grafiků tvořící
exlibris do Itálie.
M. Humplík
Je třeba co nejvíc spolupracovat se spolky – Hollar, FISAE a další, aby se o všem, co se děje vědělo
Slovníkové listy doplnit anotaci v NJ a AJ
Trienále, bude se rád podílet
L. Žák informoval, že bude snaha, aby databáze na stránkách Spolku byla i v cizí řeči
L. Kříž představil prezentaci sjezdu v Brně a zodpověděl dotazy

14. M. Petřík vyzval přítomné k zamyšlení, kde pořádat sjezd v příštím roce současně s pořádáním Trienále
v roce 2023
15. P. Karfík snabídl možnost pořádat sjezd v roce 2023 v Kladně
16. F. Černoch
Informoval, že na základě žádosti SSPE obdržel Vladimír Komárek od prezidenta republiky Medaili
za zásluhy 1. stupně in memoriam
Vyzval členy k zamyšlení, koho dalšího doporučují na vyznamenání od prezidenta
Informoval, že v Dějinách sebevědomí je zařazen K. Samšiňák, O. Kulhánek
17. K návrhu na udělení čestného členství p. Benešové, p. Žižkovskému, p. Urbanovi a p. Hlinovskému in
memoriam nebyly vzneseny žádné námitky.
18. Různé
R. Kaiserová pozvala na svou výstavu do Kladenského zámku od 3.11. do 11.12.2022
Zdůrazněno několika členy – víc podpořit spolupráci s různými spolky
Publikace Emila Pavelky o Mojmíru Helceletovi vyjde ke sjezdu v Brně
Výše členské příspěvku: základní výše 1000 Kč, člen starší 80 let 400 Kč, zahraničí 60 €
19. Usnesení
Valná hromada se usnesla na všech bodech výše uvedených při jednání. Především na
zprávách o činnosti, hospodaření a rozpočtu 2022, revizní zprávě, edičním plánu a plánu činnosti a akcí
2022.
Zapsali:

Marie Moravcová a Miroslav Petřík

