
 
Spolek sb ěratelů a přátel exlibris 

ve spolupráci s Chrudimskou besedou 
 

vás srdečně zve 
na SJEZD SBĚRATELŮ A PŘÁTEL EXLIBRIS − CHRUDIM 2017 , 

který se bude konat ve dnech 6. – 8. října 2017   
v sálech Regionálního muzea v Chrudimi, Široká 85, Chrudim. 

 
Předběžný program sjezdu 
Pátek 6. října 2017 
Od 12 do 18 hodin prezence ve vestibulu muzea. 
K výměně bude do 20 hodin k dispozici salonek Sůva a bývalá galerie v přízemí muzea. 
V 17 hodin vernisáž XV. trienále českého ex libris a zahájení sjezdu ve výstavní síni Diva-
dla Karla Pippicha (Čs. partyzánů 6). 
 
Sobota 7. října 2017 
Od 8 do 12 hodin prezence ve vestibulu muzea. 
Od 8 do 20 hodin výměna ve velkém sále muzea. 
Od 20 do 22 hodin společenský večer se slavnostní večeří v Muzeu barokních soch. 
 
Neděle 8. října 2017 
0d 8 do 14 hodin výměna v salonku Sůva a v bývalé galerii v přízemí muzea. 
Od 9:30 do 14 hodin autobusový zájezd do Heřmanova Městce − Gallery Cyrany a syna-
goga. 



V rámci plného sjezdového poplatku obdrží účastníci publikaci Uzavřené dílo, svazek 9: 
Adolf Born, katalog XV. trienále českého ex libris, organizační pokyny, seznam účastníků 
a ti, kteří uhradí sjezdový poplatek do 30. 6. 2017 pamětní grafický list M. Bauera. Účast-
níci budou mít přednostní právo na zakoupení grafických listů a souborů vydaných ke 
sjezdu. Sjezdový poplatek nezahrnuje cenu společné sobotní večeře 300 Kč (12 euro), 
které přihlášení účastníci zaplatí při prezenci. Zájezd se uskuteční při minimálním počtu 
20 účastníků. 
 
Sjezdový poplatek  pro členy SSPE činí 650 Kč (24 euro), poplatek pro doprovod nebo 
rodinného příslušníka je 350 Kč (13 euro). Účastníci, kteří nejsou členy SSPE, zaplatí 
sjezdový poplatek 1000 Kč (37 euro) a doprovod 350 Kč (13 euro). Lhůta pro přihlášku 
a zaplacení je do 30. 6. 2017.  
Sjezdový poplatek je možno uhradit poštovní poukázkou nebo bankovním převodem na 
účet Chrudimské besedy číslo 78-8107990207/0100, jako variabilní symbol uvádějte číslo 
9 a do zprávy pro příjemce: příjmení – sjezd SSPE.  
Pro zasílání plateb ze zahraničí platí pro číslo účtu vedeného v euro: 
IBAN: CZ67 0100 0000 7881 0799 0207. 
Účastníci mohou uhradit sjezdový poplatek při prezenci, avšak neobdrží grafický list 
M. Bauera. 
Požadavky na zajišt ění stol ů pro prodej  exlibris a grafik za přídavnou částku 500 Kč 
(19 euro) zasílejte společně s přihláškou. 
Bez úhrady sjezdového poplatku nebude umožněn vstup do sálů muzea. 
 
Pořadatel nezajišťuje pro účastníky sjezdu ubytování. Uvádíme možnosti ubytování 
v Chrudimi a v Pardubicích. Uvedené ceny jsou informativní. Hotel Bohemia není v provo-
zu. 
Snídaně, stravování i občerstvení jsou možné v Měšťanské restauraci v budově Muzea. 
 
Vyplněnou přihlášku s vyznačením zájmu o společnou večeři a zájezd zašlete nejpozději  
do 30. června 2017  poštou na adresu Chrudimská beseda, Široká 85, 537 01 Chrudim 
v obálce označené heslem Ex libris  nebo elektronicky na e-mail adresu 
beranova@chbeseda.cz , Gabriela Beranová - telefon 469 660 665 
 
Přihlášení účastníci obdrží do 10. září 2017 potvrzení o přijetí přihlášky a podrobné poky-
ny k sjezdu. Aktuální informace najdete na internetové stránce www.sspe.cz .  
 
Na sjezd vás srdečně zvou: doc. PhDr. Felix Černoch, CSc., předseda SSPE, a pan Josef 
Kouřil, organizátor sjezdu, e-mail adresa josef.kouril@centrum.cz , mobil 602 139 239. 
 

Ubytování v Chrudimi: 
 
Hotel ALFA , Čs. partyzánů 24, 537 01 CHRUDIM 
recepce@hotelualfa.cz, tel. +420 469 620 238 
Cena za dvoulůžkový pokoj od 600 Kč. 
 
Penzion Restaurant KRMELEC , Filištínská 143, 537 01 CHRUDIM 
jan.krc@centrum.cz, tel. +420 603 533 335 
Cena za dvoulůžkový pokoj od 550 Kč. 
 
Penzion MARKÉTA , Poděbradova 257, 537 01 CHRUDIM 
www.penzionmarketa.eu, tel. +420 607 049 413 
Cena za lůžko od 600 Kč. 
 



Penzion U NÁHONU , Soukenická 143, 537 01 CHRUDIM 
Tel. +420 728 783 514, +420 222 539 539 
Cena za dvoulůžkový pokoj od 700 Kč. 
 
Penzion ŽIŽKA , Žižkovo náměstí 106, 537 01 CHRUDIM 
penzionzizkachrudim@seznam.cz, tel. +420 771 567 210 
Cena za dvoulůžkový pokoj od 600 Kč. 
 
Penzion HUSOVKA  
Husova 186, 537 01 Chrudim 
Tel. +420 222 539 539 
Cena za dvoulůžkový pokoj 850 Kč. 
 
Penzion CHRUDIMÁK , Koželužská 455, 537 01 CHRUDIM 
tel. +420 777 049 135, +420 775 124 186 
Cena za dvoulůžkový pokoj od 650 Kč. 
 
Hotel FORTNA , Fortenská 43, 537 01 CHRUDIM 
www.fortna.cz, tel. +420 469 312 128 
Cena za dvoulůžkový pokoj od 1 600 Kč. 
 
Sporthotel  - TJ Sokol, Tyršovo náměstí 12, 537 01 CHRUDIM 
tel. +420 469 621 028. Lůžko od 250 Kč. 
 
 
 
 
►-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------◄ 
PŘIHLÁŠKA 
k účasti na sjezdu sb ěratelů a přátel exlibris 6. - 8. října 2017 v Chrudimi 
 
Účastník: ………………………………….............................. ............................ 
 
Adresa: ………………………………………………......................... .................. 
 
E-mail: ........................................... ............ Telefon: ............................. ......... 
 
Jména doprovázejících osob: …………………………………………………... 
 
     ............................................................................. 
Zúčastním se sobotního spole čenského ve čera   ANO/NE*)  
ješt ě s …….osobou. 
Zúčastním se ned ělního zájezdu   ANO/NE*) ješt ě s …….osobou. 
Cenu za spole čenský ve čer 300 Kč za osobu uhradím p ři prezenci. 
Sjezdový poplatek ............... K č jsem uhradil  
poštovní poukázkou / bankovním p říkazem*). 
 
V…………………….dne………………….......Podpis……………………………  
*) Prosíme, vypl ňte čiteln ě a vyznačte vaši volbu. 



Hotely v Pardubicích:  
 
Hotel Arnošt , Arnošta z Pardubic 676, 530 02 Pardubice. 
Tel. +420 466 054 211 
Cena za dvoulůžkový pokoj 1980 Kč. 
 
Hotel EURO,  Jiráskova 2781, 530 02 Pardubice. 
Tel: +420 466 414 255 
Cena za dvoulůžkový pokoj 1900 Kč. 
 
Hotel Trim , Semtínská 56, 533 53 Pardubice. 
Tel: +420 466 415 518 
Cena za dvoulůžkový pokoj 500 Kč. 


