ZÁPIS
z výroční členské schůze Střediska východočeských spisovatelů, z. s. v Pardubicích
27. dubna 2019 (restaurace Philadelphia)
Schůzi zahájila předsedkyně Černošová v 11 hodin.
Byla zvolena mandátová komise (Cihlová, Tajovská, Vídenský) a návrhová komise (Franc, Marboe,
Lukášek).
Vzhledem k tomu, že bylo přítomno pouze 31 členů, byla schůze ukončena.

ZÁPIS
z výroční členské schůze Střediska východočeských spisovatelů, z. s. v Pardubicích
27. dubna 2019 (restaurace Philadelphia)
Opakovaná výroční členská schůze se uskutečnila podle stanov, i když není přítomna nadpoloviční
většina členů. Se schválení usnesení stačí většina přítomných členů. Na počátku druhé schůze
přítomno 32 členů. Počet členů k dnešnímu dni je 77 členů.
Schůzi řídila předsedkyně Černošová, zahájila ji v 11 hodin a 10 minut.
1) Kopecká přednesla zprávu o činnosti za rok 2018. Celá zpráva bude vložena na stránky SVčS, z.
s..
2) Franc přednesl zprávu o hospodaření za rok 2018. Příjmy celkem činily 56051,91 Kč, výdaje
47077,50. Výsledkem je zisk ve výši 8974,41 Kč. Stav k 31. březnu na účtu v bance byl 33.500,21
Kč. Zpráva bude vystavena na stránkách SVčS, z. s..
3) Pešát přednesl zprávu revizní komise, konstatoval, že provedl kontrolu stavu hospodaření a vše
shledal bez závad. Následně byly všechny zprávy členskou schůzí jednohlasně schváleny.
4) Navrženo řešení neobsazené funkce oblasti Pardubice – venkov. Bude oslovena Jaroslava
Paštiková, případně Zuzana Nobilisová.
5) Členům, kteří se v první polovině roku dožívají významného životního jubilea, byly předány
blahopřání a květinové dary, a to jmenovitě:
85 let Slabý Jan
80 let Faltus Jiří a Urbanová Marta
75 let Kouba Josef (Kanada)
70 let Jonáš Jaroslav
60 let Tajovská Iva a Báča Milan.
Nepřítomným oslavencům budou blahopřání zaslána.
6) Dušek přednesl informaci o bulletinu Kruh. Rozdal Kruh číslo 55, který vyšel v 1. čtvrtletí roku
2019.
7) Marboe informovala o činnosti Obce spisovatelů: změna sídla z Prahy do Ratibořic, kde má
předseda OS Magnusek hotel Viktorka, vychází časopis NOS (=Noviny Obce spisovatelů),
informovala o soutěžích (Cena Miroslava Švandrlíka, Cena Miroslava Ivanova, Cena E.E.Kische,
Cena Golla v Chlumci nad Cidlinou, možno přihlásit svoje knihy)

8)Kopecká informovala o setkání básníků v Řecku, kterého se zúčastnila.
9) Franc shrnul práci výboru na propagaci SVčS, z. s., připomněl znovuobnovení facebookové
prezentace SVčS, z. s., vyzval členy ke spolupráci, zasílání informací o akcích a fotografie z akcí.
10) Hrabinec přednesl informaci o chystaném výběrovém sborníku. Předběžně bude křest někdy v
polovině října v Přelouči. Datum bude upřesněno.
11) Uhlíř informoval členy o svých aktivitách a práci na díle o Boženě Němcové, kterou si v příštím
roce připomeneme u příležitostí 200. výročí narození.
12)Saadouni informovala členy o účasti SVčS, z. s. na Podzimním knižním veletrhu v Havlíčkově
Brodě. SVčS, z. s. bude mít k dispozici za velmi výhodných finančních podmínek stolek, kde bude
prezentovat svoje knížky. Zároveň i vymezený čas pro prezentaci. Na veletrhu budou SVčS, z. s.
zastupovat Saadouni, Lojín, Kopecká, Černošová. Přihlásil se ještě Drahoš, který bude také u stolku
našeho střediska. Veletrh se koná ve dnech 11. a 12. října 2019. Prezentace proběhne v sobotu 12.
října 2019 od 10:30 do 12:00 hodin v prostorách PEN klubu. Kdo chce prezentovat svoje knihy,
nechť je nejpozději do 30. září 2019 pošle Jiřímu Lojínovi. Maximálně tři kusy od jednoho autora.
Tužkou napíše do knihy cenu knihy k případnému prodeji.
Černošová doplnila, že by se SVčS, z. s. mělo prezentovat i staršími sborníky a staršími čísly
Kruhu.
Franc navrhuje prezentační letáček SVčS, z. s., který by byl k dispozici zájemcům u stánku.
13) Na podzim proběhne již 15. umělecký východočeský maratón. Předběžně zahájení bude na
počátku října v Pardubicích. Bude potřeba nahlásit všechny akce do konce srpna vedoucím oblastí
nebo Francovi. Vše bude ještě upřesněno. Uloženo výboru k zajištění.
14) V diskuzi byly představeny další akce, ať již proběhlé nebo ty, které se budou konat.
– Kopecká – Malířský plenér v Křinicích (15. května 2019 večer poezie), tradiční Dny poezie
v Broumově budou 18. až 20. října 2019.
– Doporučeno navštívit hotel Viktorka v Ratibořicích (Marboe, Lukášek), zvýhodněné ceny
pro členy Obce spisovatelů.
– Černošová – Řehečská slepice – proběhl 18. ročník v Jičíně
– Lojín – skupina Vaše literatura (na webových stránkách další informace).
15) Usnesení přednesl člen návrhové komise Václav Franc (viz níže). Usnesení bylo jednohlasně
schváleno.
Schůze byla zakončena ve 14:20 hodin.
Zapsal Franc

USNESENÍ
z výroční členské schůze Střediska východočeských spisovatelů, z. s. v Pardubicích
27. dubna 2019 (restaurace Philadelphia)
Výroční členská schůze:
1) schválila zprávu o činnosti za rok 2018 (přednesla Kopecká)
2) schválila zprávu o hospodaření za rok 2018 (přednesl Franc)
3) schválila zprávu revizní komise (přednesl Pešát)
4) ukládá výboru přípravu 15. východočeského uměleckého maratónu a prezentaci SVčS, z. s. na
knižním veletrhu v Havlíčkově Brodu v říjnu 2019.
Usnesení bylo jednomyslně schváleno výroční členskou schůzí.
Za návrhovou komisi sepsal
Franc

