
 
 

V Praze dne 25. 9. 2017 

 

Vážení, 

 

 

dovolte, abychom Vám poděkovali za Vaši přízeň Galerii Hollar v letošním roce, letech 

minulých i letech následujících.  

Rádi bychom Vás informovali o připravovaném Kalendáři na rok 2018. Pro rok 2018, kdy 

Sdružení českých umělců grafiků Hollar vstupuje do druhého století své existence, byli vybráni 

tito autoři: 

 

Lenka Vilhelmová / Jeden den / mezzotinta, suchá jehla, lept 

Pavel Piekar / Jaro přichází / barevný linoryt 

Alena Laufrová / Záznam / kombinovaná technika 

Jaroslava Severová / Prostor 010 / Ink Print 

Pavel Sivko / Paměť stromu / barevný lept, akvatinta 

Xénia Hoffmeisterová / Zarůstání / litografie 

 

Kalendáře budou k vyzvednutí od začátku prosince letošního roku. Kalendář je možné 

objednat přímo v Galerii Hollar či přes objednací lístek, který naleznete v příloze. 

Cena pro členy Klubu přátel Hollaru je 2 000 Kč, standardní prodejní cena je 2 300 Kč. Platbu 

lze provést na pokladně Galerie Hollar nebo bankovním převodem na účet 1933982389/0800 

(do informace pro příjemce platby prosím uvádějte „Kalendář 2018 + Vaše jméno“). 

Pokud si nemůžete kalendář vyzvednout osobně, můžeme Vám zaslat kalendář poštou za 

příplatek 150,- Kč. V případě zasílání poštou prosíme o platbu bankovním převodem. Bez 

uhrazení kalendáře jej není možné odeslat. 

Rezervované kalendáře, které budou neuhrazené, budou rezervovány pouze do 31. 1. 2018. 

Po tomto datu všechny neuhrazené rezervace propadnou. 

 

Zároveň bychom Vás rádi informovali o členských prémiích pro rok 2018. Autory grafických 

prémií pro rok 2018 budou následující autoři: 

 

Libor Beránek 

Martin Böhm 

Martin Raudenský 

 

Z minulých let budou tyto grafické listy doplněny autory z minulých let – paní Michaelou 

Lesařovou-Roubíčkovou, panem Josefem Lieslerem a panem Jaroslavem Chudomelem. 

Stříbrní členové (příspěvek ve výši 500 Kč) získávají jeden grafický list, Zlatí členové (1 200 Kč) 

mají možnost vybrat si dva grafické listy dle vlastního výběru. 



 
 

Mimopražští členové KPH si mohou vyžádat zaslat prémii 2018 poštou.  V tomto případě 

(POZOR – obj. list je možné vyplnit pouze v případě zájmu o doručení poštou!) prosíme o 

vyplnění objednávkového listu se jmény autorů v pořadí Vašeho zájmu. Závazný 

objednávkový list zašlete na adresu Galerie Hollar, Smetanovo nábř. 6, Praha 1, 110 00 nebo 

na email galerie@hollar.cz 

Složenky zasílány nebudou. 

Prosíme, aby poštovné a balné ve výši 100,- Kč bylo zaplaceno rovnou s členským příspěvkem 

na rok 2018 – celkem tedy 600 Kč (Stříbrní členové) nebo 1300 Kč (Zlatí členové). Prémie bude 

zaslána po obdržení platby (členský příspěvek + poštovné). 

 

Číslo b. účtu: 1933982389/0800 

 

Při platbě bankovním převodem prosíme do zprávy příjemci uvést vaše „JMÉNO 2018“ a jako 

variabilní symbol Členské číslo.  

 

Objednací list pro Kalendář 2018 i Prémie 2018 naleznete na konci dopisu. 

 

 

 

 

Děkujeme, se srdečným pozdravem, 

 

Galerie Hollar 

Smetanovo nábř. 6 

110 00 Praha 1 

t: 737288310   /  e-mail: galerie@hollar.cz  /  www.hollar.cz 
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OBJEDNACÍ LIST PRO GRAFICKÉ PRÉMIE 2018 
 

Tento objednávkový list nám, prosím, zašlete POUZE v případě, že si prémii objednáváte 

POŠTOU. V případě neúplného vyplnění objednacího listu nebude objednávka vyřízena. 

Děkujeme za pochopení. 

 

 

ZÁVAZNÝ OBJEDNÁVKOVÝ LIST 

na prémii KPH za rok 2018 

pro mimopražské členy KPH 

 

(pouze pro zaslání poštou): 

 

Jako prémii KPH za rok 2017 si závazně objednávám grafický list autora: 

 

1.……………………………………………………………………………………………. 

 

2 (Zlaté členství) ...……………………………………………………………….... 

 

Datum, podpis:………………………………………………………………………. 

 

 

Jméno, členské číslo, adresa a e-mail (prosíme vyplnit čitelně a úplně, číslo 

telefonu): 

 

Jméno, členské číslo: .……………………………………………………………………… 

 

               □ Zlaté členství (1200 Kč)             □ Stříbrné členství (500 Kč) 

 

Adresa: ………………………………………………………………………………………. 

 

E-mail, telefon:……………………………………………………………………………….  

 

Poznámka: ………………………………………………………………………………….. 

 

 

Prémie bude možné zaslat zájemcům až po zaplacení členského příspěvku a 

poštovného. Děkujeme za pochopení. 

  



 
 

OBJEDNACÍ LIST PRO KALENDÁŘ 2018 

V případě neúplného vyplnění objednacího listu nebude objednávka vyřízena. Děkujeme 

za pochopení. 

 

 

Objednávám grafický KALENDÁŘ SČUG HOLLAR pro rok 2018 

 

(cena kalendáře je pro členy KPH 2.000 Kč, při zaslání poštou 2.150 Kč / standardní cena 

2.300 Kč, při zaslání poštou 2.450 Kč) 

 

 

 

Jméno a adresa: ………………………………………………………………………………........ 

………………………………………………………………………………………………………… 

 

Telefon: ………………………………………………………………………………...................... 

 

E-mail: ………………………………………………………………………………........................ 

 

 

 

Jsem členem Klubu přátel Hollaru  ANO   NE 

Kalendář vyzvednu osobně:   ANO   NE 

Kalendář zašlete poštou:                  ANO   NE 

 

Platbu provedu:   □ osobně v galerii    □ bankovním převodem 

 

 

 

Datum:        Podpis: 

 


