BANKOVNÍ ÚČET SČB OD BŘEZNA 2019
Od března roku 2019 má spolek jediný bankovní účet. Nový účet je veden u Fio
banky, a.s., V Celnici 1028/10, Praha 1. Číslo účtu je 2801599948/2010.
Veškeré platby směřujte na tento účet. U plateb, prosím, uvádějte jako variabilní
symbol své členské číslo nebo do zprávy pro příjemce své příjmení.

B Ě H E M VA L N É H R O M A DY B U D O U Č L E N Ů M
K DISPOZICI:
Členská prémie 2020 – Karel Dyrynk „Písma Josefa Váchala“
Zprávy 1/2020 s přílohou „Moudrá sova“ čestného člena Josefa Šuchmana
Kronika SČB (2 díly) a Pamětní kniha SČB
Výběr fotografií z valných hromad a dalších akcí SČB
Výběr z archivu přihlášek do SČB
Nabídka prodeje zbývajících publikací, grafik a příležitostných tisků SČB
Burza bibliofilií, grafik a jiných tisků členů SČB
Vzpomínkové album na prof. PhDr. Františka Dvořáka (z fotografií věnovaných spolku
doc. PhDr. Janem Dvořákem)

K O N TA K T Y A Č Í S L O B A N K O V N Í H O Ú Č T U S Č B
adresa SČB: Jateční 25, 170 00 Praha 7
webové stránky: spolekceskychbibliofilu.cz
e-mail: info@spolekceskychbibliofilu.cz
předseda: JUDr. Petr Ladman, mob. 604 761 804, pladman@email.cz
jednatel: ing. Petr Tylínek, Jateční 25, 170 00 Praha 7, mob. 723 236 172, petr.tylinek@seznam.cz
hospodářka: ing. Alena Oplová, mob. 739 680 785, oplovaa@seznam.cz
Fio banka, a.s., V Celnici 1028/10, Praha 1. Číslo účtu je 2801599948/2010.
Veškeré platby proto, prosíme, směřujte na tento účet.
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Zveme naše členy
na řádnou

VALN O U HRO M AD U
která se bude konat v sobotu 27. června 2020 od 12:30 hodin
v kongresovém sále
Hotelu Absolutum, Praha 7 – Holešovice, ulice Jablonského 639/4,
stanice tramvají č. 6, 12, 17 a metra C „Nádraží Holešovice“

Nedostaví-li se v určenou dobu odpovídající počet členů, bude valná hromada zahájena
ve 13:30 hod. za dané účasti. Vstup do prostor konání je možný od 12:00 hod., kdy si lze po
akreditaci vyzvednout, prohlédnout nebo zakoupit tisky SČB, uhradit i členské příspěvky,
aktualizovat své osobní údaje, adresy a telefonní nebo e-mailová spojení.
Účastníci mohou využít prostory k prezentaci svých bibliofilských tisků a grafiky.
K nahlédnutí budou vystaveny knihy připravené do aukce.
Rádi bychom znovu obnovili tradici společných slavnostních večeří.
Z nabídky restaurace Hotelu Absolutum máte možnost výběru:
• Polévka: Hovězí vývar s nudlemi a kořenovou zeleninou nebo Žampionový krém;
•H
 lavní chod: Vykostěné kuřecí stehno, grenaille, celerové pyré nebo
Hovězí, koprovka, knedlík.
Cena vybraného jídla s polévkou je 240 Kč mimo nápojů.
V případě zájmu, prosím, kontaktujte jednatele do 12. 6. 2020.
Po zahájení valné hromady promluví Karel Kropík o Josefu Kábrtovi - grafikovi, malíři
a tvůrci českého animovaného filmu ke 100. výročí jeho narození a Petru Kábrtovi
- uměleckém tiskaři a čestném členu SČB k jeho 75. narozeninám. Přednáška bude
doplněna projekcí, zajištěnou Petrem Tylínkem.

POŘAD

ČLENSKÁ ZÁKLADNA SČB

• zahájení předsedou SČB •
• křest subskripce/ Prémie - Karla Dyrynka Písma Josefa Váchala •
• kontrola usnášeníschopnosti a schválení programu •
• volba volební a návrhové komise •
• čtení zápisu z VH roku 2019 •
• zprávy předsedy, jednatele, hospodáře, redaktorů a sekcí •
• zpráva revizorů účtů •
• udělení absolutoria odstupujícímu výboru •
• volba nového výboru •
• diskuse a podněty k další činnosti, hospodaření atd. •
• schválení usnesení VH 2020 •
• aukce knih, bibliofilií, starších spolkových tisků, pořádaná aukční síní
Symposion •

N Á V R H K A N D I D ÁT K Y Č L E N Ů V Ý B O R U S Č B
pro funkční období 2020–2021
předseda a redaktor Zpráv
I. místopředseda a redaktor
II. místopředseda
jednatel
hospodář
redaktor
redaktor
členka výboru
revizoři účtů

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

Apelujeme na členy spolku, aby zvážili své schopnosti i možnosti a posílili svou účastí
řady členů výboru.
Činnost SČB tím získá nejen nové podněty, ale rozšíří svou členskou základnu o další
případné zájemce.
Uvítali bychom i členy se znalostí elektronické a grafické tvorby tisků, propagace,
získávání a administrace dotací na naši činnost.

K datu konání VH 2020 má spolek 219 členů, z toho je 210 fyzických osob a 9 institucí,
ve kterých jsou mj. 4 knihovny vědeckých a uměleckých institucí, 1 muzeum a 2 střední
umělecké školy.
Od minulé valné hromady ukončily členství na vlastní žádost 2 členky, 6 členů,
bohužel, zemřelo, 8 členům a 5 členkám bylo zrušeno členství pro neplacení členských
příspěvků za více jak 5 let. Tomuto rozhodnutí předcházelo písemné oslovení
jednotlivých členů s nabídkou možnosti doplacení příspěvků. Do stanoveného termínu
12 členů příspěvky doplatilo, ostatní nereagovali, a proto bylo v souladu se stanovami
rozhodnuto o zrušení jejich členství ve spolku.
V roce 2019 bylo přijato 11 nových členů a 2 bývalým členům bylo obnoveno členství
ve spolku.
Průměrný věk členů činí 69,9 let, ve věku do 50 let je 22 členů, ve věku 51 až 70 let je
81 členů, od 71 do 90 let máme 98 členů a nad 90 let 9 členů. Nejsilněji jsou zastoupeny
ročníky narozené v letech 1936 až 1955.
Délka členství ve spolku v průměru činí 25,9 let, nejvíce stávajících členů vstoupilo
do spolku v letech 1978 až 1989 (84 členů), v letech 2005 až 2011 (46 členů) a v roce
2019 (13 členů). Ve spolku je 159 mužů (75,7 %) a 51 žen (24,3 %).

ČLENSKÉ PŘÍSPĚVKY ZA ROK 2019
Výše členského příspěvku se od roku 2015 nezměnila a činí 650,- Kč. V roce
2019 dosáhl spolek celkových příjmů ve výši 207.447,- Kč, z toho největší část činily
členské příspěvky a peněžité dary od členů spolku, a to 172.679,- Kč (tj. 83,2 % příjmů).
Kontrolou placení členských příspěvků, jako základního zdroje financování spolku,
byly ke konci roku 2019 zjištěny nedoplatky v celkové výši 30.550,- Kč.
Dosud neuhradili členské příspěvky za 4 roky 3 členové (členka 0028 bydliště Praha 2,
člen 0332 Praha 5, členka 0538 Ořechov). Za 3 roky neuhradilo členské příspěvky
7 členů (členka 0435 Krnov, člen 0602 Praha 5, člen 0029 Jihlava, člen 0297 Šternberk,
člen 0390 Pardubice, člen 0573 Kladno, člen 0076 Praha 7) a za 2 roky také 7 členů (člen
0698 Moravany u Brna, člen 0085 Praha 4, člen 0769 Praha 10, člen 0607 Sedlčany,
členka 0396 Sedlčany, člen 0019 Praha 4, člen 0645 Příbram VII).
Obracíme se proto na tyto členy s prosbou, aby zkontrolovali své doklady o zaplacení
členských příspěvků za minulé roky, a následně oznámili výboru spolku, zda chtějí své členství
doplacením příspěvků udržet nebo ze spolku vystoupit. Prosíme, aby tak učinili do konce
tohoto roku. V příloze toho bulletinu obdrží uvedení členové přípis s vyčíslením nedoplatků.
Členské příspěvky za rok 2020 a případně za roky předcházející lze zaplatit převodem
na účet u Fio-banky 2801599948/2010 s uvedením členského čísla jako variabilního
symbolu, složenkou nebo v hotovosti na valné hromadě. Tam bude také k nahlédnutí
přehled o úhradě příspěvků za období 2015–2019.
Děkujeme všem členům, kteří přispěli spolku finančním darem, platbou vyššího
než povinného členského příspěvku nebo platbou příspěvků, i když jsou stanovami od
platby osvobozeni.

