
BULLET IN
výboru Spolku českých bibliofilů

1/2018

zveme naše členy

na řádnou
Valnou hromadu

která se bude konat v sobotu 26. května 2018 od 13:00 hodin
v Malé vile Památníku národního písemnictví

Pelléova 20/70, Praha 6
(Metro A - Hradčanská, Tram č. 1, 5, 8, 18, 20, 25, 26)

Nedostaví-li se v doporučenou dobu odpovídající počet členů, bude Valná hromada za-
hájena o hodinu později za dané účasti. Vstup do prostor konání je možný od 12:30 hod.,
kdy si lze po akreditaci vyzvednout, prohlédnout nebo zakoupit tisky SČB, uhradit i člen-
ské příspěvky, aktualizovat své osobní údaje – adresy a telefonní nebo e-mailová spojení.

Administrace bude ukončena ½ hodiny před vlastním zahájením programu.
Po zahájení Valné hromady promluví Karel Srp o tom,
        jak Jazzová sekce vydala v dubnu 1982 knihu
Obsluhoval jsem anglického krále od Bohumila Hrabala.

P O Ř A D
•  zahájení předsedou SČB a přivítání hostů  •

•  křest Prémie: Vzpomínky
          B.B. Buchlovana •

•  kontrola schopnosti usnášení a schválení programu  •
•  čtení zápisu z VH roku 2017  •

•  zprávy jednatele, hospodáře, redaktora, sekcí  •
•  zpráva revizní komise  •

•  udělení absolutoria odstupujícímu výboru  •
•  diskuze a podněty k další činnosti, hospodaření atd.  •

•  volba nového výboru  •
  •  udělení titulu čestného člena  •

•  schválení usnesení VH 2018  •
        • v historii SČB první aukce knih a grafiky •

NOVÝ KONTAKT VÝBORU SČB A ADRESA JEDNATELE
         Ing. Petr Tylínek, Jateční 25, 170 00 Praha 7, mobil: 723 236 172, e-mail: 
                      petr.tylinek@seznam.cz, č. účtu: 1937658359/0800.

Vydal výbor Spolku českých bibliofilů v Praze, květen 2018

INFORMACE O PUBLIKAČNÍ ČINNOSTI SČB

KNIHOVNA BIBLIOFILA
nová edice příruček SČB

Josef Čejka, Gustav Erhart: Slovník bibliofila
Nová ojedinělá příručka určená členům SČB přináší soubor 1473 hesel a odkazů i dal-
ších podrobných informací z oblasti bibliofilie, grafiky, knihařství a knižní kultury.
V mnoha jednotlivých heslech uvádí další důležité prameny a poskytuje tak zájemcům
možnost blíže a hlouběji zabývat se danou problematikou. Vychází jako členská prémie
Spolku českých bibliofilů za roky 2014/2016 s vloženou originální grafickou přílohou
Michaela Rittsteina v technice barevné litografie. Vázaná. 198 stran. Vazbu a typografii
navrhl Martin Dyrynk. Na obálce použit signet Vojtěcha Preissiga z roku 1908. Slovník

bibliofila vychází jako první svazek edice příruček SČB Knihovnička bibliofila.

INVENTA/OBJEVY
nová edice SČB

Stéphane Mallarmé: Igitur
Překlad Petra Krále, doprovází původní grafika v technice tzv. „měkkého krytu“od

Lucie Raškovové. Vydáno pouhých 160 ručně číslovaných výtisků ve formátu 150x205
mm. Mallarmého text je prvním svazkem naší nové bibliofilské edice Inventa/Objevy.

  Zdeněk Řezníček: Žernovy zítřků
Grafický doprovod Jindřich Zeithamml,

 Josef Čejka: Přespolní
Grafický doprovod Pavel Roučka.

VYJDE
Edouard Dubus: Quand les violons sont partis / Když housle odešly (1905).

Výběr z veršů francouzského "prokletého" básníka. Překlad Gustav Erhart, od-
borná spolupráce Alžběta Stříbrná, Miloslav Topinka, typografická úprava 

David Pohribný, ilustrace, grafika ve frontispisu Miloslav Moucha. 30 stran. 
Předpokládaný náklad 250 výtisků, několik číslovaných. Cena do 600 Kč.      



KONTROLA PLACENÍ ČLENSKÝCH PŘÍSPĚVKŮ:

Členský příspěvek za rok 2018 (činí 650 Kč), případně za roky předcházející, lze
zaplatit poštovní poukázkou, převodem na účet SČB nebo v hotovosti na Valné hro-
madě. Tam bude také k nahlédnutí přehled o úhradě příspěvků za období 2014/2018.

(Návrhy na doplnění, případné změny, či nesouhlas s kandidátkou zašlete jednateli do 20.května 2018)

Na základě zkušeností z předchozí VH, kdy se přihlásil minimální počet zájemců, 
nebude ani v letošním roce konána slavnostní večeře. Po ukončení VH proběhne 

aukce bibliofilií, publikací, grafiky a dalších tisků z nabídky členů

čestný předseda:
statutární předseda, redaktor Zpráv:

místopředseda, redaktor:
  místopředseda:

redaktor:
jednatel:

hospodář:
administrátor:

redaktor:
členka výboru:

revizoři účtů:

Martin Dyrynk
JUDr. Petr Ladman
PhDr. Gustav Erhart
Filip Hynek
PhDr. Josef Čejka
Ing. Petr Tylínek
Ing. Alena Oplová, CSc.
Mgr. Klára Vanišová
Karel Kropík
Mgr. Lenka Šlajerová
Petr Kábrt, Dagmar Vlčková

ČLENSKÉ PŘÍSPĚVKY

K 1.lednu 2018 má Spolek 229 členů, z toho je 219 fyzických osob a 10 institucí, ve
kterých jsou mj. 4 knihovny vědeckých a uměleckých institucí, 2 muzea a 2 střední
umělecké školy. Od minulé Valné hromady ukončil na vlastní žádost členství
1 člen, zemřelo 7 dlouholetých členů Spolku a 2 členům bylo ukončeno členství.

Přijati byli 2 noví členové.
Členské příspěvky za období 2017

V roce 2017 dosáhl Spolek příjmů ve výši 158.840,- Kč, z toho největší částku činily
členské příspěvky, a to 111.370.- Kč.

BĚHEM VH BUDOU ČLENŮM K DISPOZICI
následující publikace a materiály

•   Bedřich Beneš Buchlovan "Zajatec Armidy aneb má přemilá Krasopaní
 Knihoslava"  obdrží každý člen jako prémii za rok 2018.
•   František Dryje "Anebo alespoň" - sign. edice Pupilla M. Dyrynka sv. č. 40
    s ilustrací Kateřiny Piňosové.
•   Stéphanné Mallarmé "Igitur" - subskripce nové řady Inventa/Objevy (překlad
     a esej Petra Krále, výtvarný doprovod Lucie Raškovové).
• Subskripce M. Dyrynka "Malíř Bohumír Žemlička" - reprezentativní komorní
 monografická studie (9 celostranných barvotisků a 5 černobílých, 140
    signovaných výtisků).
•   Kronika SČB - 2 díly a Pamětní kniha SČB.
•   Slovník bibliofila - Členská prémie SČB.
•   Výběr z archívu členských lístků významných osobností SČB
•   Výběr z fotografického archivu společných akcí SČB.
•   Nabídka subskripce G. Erharta.
•   Nabídka prodeje zbývajících publikací SČB, grafik a příležitostných 
    tisků SČB
•   Burza členů SČB

NÁVRH KANDIDÁTKY SLOŽENÍ VÝBORU SČB
Pro funkční období 2018/2019


