
                                                      Zápis č. 1/20  
z výročního setkání 1. Moravského patchworkového spolku ze dne 25. 1. 2020 
 
Program jednání: 
 

1. Úvod 
2. Zhodnocení roku 2019  

 Výstava Fulnek 

 Charita Sára dětem a Člověk Člověku 

 Zájezd do Frankfurtu 
3. Hlasování o nových členkách  
4. Hlasování o výši členského příspěvku 
5. Volba rady 
6. Plán na rok 2020 
7. Různé 

 
 

Průběh jednání: 
 
 

 Hanka Bůžková podrobně informovala o příjmech a výdajích za rok 2019, 
podrobný rozpis je přiložen u zápisu. 

 Výstava Fulnek – 761 platících návštěvníků 
Výstava byla velmi kladně hodnocena, poděkování patří všem děvčatům, která se 
podílela na průběhu celé výstavy.  

 Pro přehled uvádíme návštěvnost:  

 r. 2015 – 826 návštěvníků 

 r. 2016 – 843 návštěvníků 

 r. 2017 – 763 návštěvníků 

 r. 2018 – 676 návštěvníků 

 r. 2019 – 761 návštěvníků 

 Charita – malá připomínka byla k charitě Sára dětem, kdy vyvolávací cena 
darovaných výrobků byla podhodnocena.  

 Zájezdu do Frankfurtu se zúčastnilo celkem 34 účastníků, z toho 19 členek klubu. 
Zájezd byl hodnocen kladně. 

 Bylo odhlasováno přijetí pěti nových členek. 

 Členský příspěvek byl navýšen a všemi přítomnými odsouhlasen na 200,- Kč. 

 Rada byla zvolena ve stejném složení: 
H. Bůžková, I. Chovancová, ing. L. Smetanová, A. Dobečková a D. Hortová. 

 
 
 



Plán na rok 2020: 
 
Výstava ve Fulneku se bude konat 5. – 7. 6. 2020 
 

 Instalovat se bude pouze ve čtvrtek 4. 6. 2020. Podrobnosti k výstavě budou včas 
rozeslány. 

 

 Pronájem výstavních prostor se v letošním roce značně prodraží, novým 
majitelem se stalo město Fulnek. 

 

 Vstupné na výstavu bylo navýšeno a schváleno.  
Dospělí   100,- Kč  
Senioři   50,- Kč 
Děti od 10 let  50,- Kč 
Studenti  50,- Kč 

 

 Hlavním tématem soutěže bude BARGELLO , 
rozměr quiltu  minimálně 120cm x 120cm 

 

 Sběrná místa:    H. Bůžková, I. Chovancová a A. Dobečková  

 Koordinátor výstavy:  H. Bůžková 

 Vyměření prodejních ploch: L. Smetanová, 

 Plakáty na výstavu:   H. Bůžková  

 Vyznačení trasy:   A. Dobečková 

 Rozpis služeb na výstavě převzala M. Škarpová, Hance Kudelové děkujeme za 
vzorné vedení agendy v předešlých letech.              

 Prodej výrobků našich členek bude v kulturním domě a výrobky musí být řádně 
označeny. Zodpovědné budou J. Ručková a Z. Jakubcová. 

 
 
Různé: 
 

 Byly zakoupené stojany na výstavy. 

 Plánujeme společné šití. 

 Zajišťujeme nové prodejce na výstavu. 

 Byl schválen zájezd do Francie s návštěvou Evropského parlamentu ve 
Štrasburku. 

 Plánujeme sobotní posezení v restauraci na 6. 6. 2020 
 

 
 
Zapsala: Dana Hortová  Datum: 27. 1. 2020  


