
 
 

V Praze dne 1. 2. 2021 

 

Vážení, 

 

 

dovolte, abychom Vám poděkovali za Vaši přízeň a podporu nejen v letošním roce, ale také v 

letech minulých a pevně věříme, že i v letech následujících. Velmi si Vaší podpory Galerie Hollar 

ceníme, bez ní by plynulý a správný chod galerie nebyl možný, obzvlášť v této, pro všechny 

nejisté době. 

 

Rádi bychom Vás informovali o grafických prémiích Klubu přátel Hollaru pro rok 2021, které 

jsou pro Vás připravené, avšak v této chvíli vzhledem k uzavřené galerii budou muset počkat na 

trochu příznivější dobu, která, doufáme, co nejdříve nastane: 

 

Andrea Tachezy, Leť!, digitální tisk, 2020 

Jiří Samek, Pařez, hlubotisk z lina, 2020 

Lenka Štěpaníková, Zajíc a želva, suchá jehla, 2020 

Lenka Štěpaníková, Vepř, koza a ovce, suchá jehla, 2020 

Lenka Štěpaníková, Kohoutek, kočka a myška, suchá jehla, 2020 

 

Grafické prémie budou v roce 2021 doplněny následujícími autory z minulých let: 

 

Zbyněk Hraba, Jasný den, linoryt, 2016 

Martin Raudenský, bez názvu, ofset, 2017 

Michaela Lesařová–Roubíčková, Pavilon, litografie, 2014 

 

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. 

 

 

PRO ZASLÁNÍ 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 

POZOR – objednací list rezervující vybraný grafický list je možné vyplnit pouze v případě zájmu 

o doručení poštou! Objednávky bez zájmu o zaslání poštou nebudou evidovány, děkujeme za 

pochopení.  
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Prosíme, aby poštovné a balné ve výši 120,- Kč bylo zaplaceno rovnou s členským příspěvkem 

na rok 2021 – celkem tedy 620 Kč (Stříbrní členové) nebo 1320 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 „příjmení KPH 2021“.  

 

Objednací list pro Prémie 2021 naleznete níže. 

 

 

 

Děkujeme za vaši podporu, se srdečným pozdravem, 

 

 

Za Galerii Hollar, Kateřina Slezáková, 

tajemnice SČUG Hollar a vedoucí Galerie Hollar 

Smetanovo nábř. 6 

110 00 Praha 1 

T: 737288310, 737288309 | galerie@hollar.cz, kslezakova@hollar.cz | www.hollar.cz 
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OBJEDNACÍ LIST PRO GRAFICKÉ PRÉMIE 2021 
 

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. 

Členské příspěvky KPH je možné platit přímo v Galerii Hollar či na účet 1933982389/0800 

s uvedením Vašeho příjmení a „KPH 2021“ do zprávy příjemci. 

 

 

ZÁVAZNÝ OBJEDNÁVKOVÝ LIST 

na prémii KPH za rok 2021 

pro mimopražské členy KPH 

 

(pouze pro zaslání poštou): 

 

Jako prémii KPH za rok 2021 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. 


