Zápis z členské schůze Střediska východočeských spisovatelů 23. dubna 2016 Pardubice
Od 11 hodin, restaurace Philadelphia
Schůzi zahájila předsedkyně Eva Černošová. Následovala volba mandátové a návrhové komise.
Mandátová komise: Cihlová, Dušek, Franc. Návrhová komise: Uher, Dušek, Kopecká. Členové
komisí odsouhlaseni.
Podle zjištění mandátové komise na schůzi přítomno pouze 34 členů, schůze tedy není
usnášeníschopná.
Schůze byla ukončena.
Zapsal: Franc

Zápis z členské schůze Střediska východočeských spisovatelů 23. dubna 2016 Pardubice
Od 11:15 hodin, restaurace Philadelphia
Schůze byla zahájena v souladu s platnými stanovami, kde je stanoveno, že v případě nižší než
nadpoloviční účasti se schůze opakuje, ke schválení usnesení pak již stačí souhlas nadpoloviční
většiny přítomných členů.

1) Schůzi zahájila a řídila předsedkyně Eva Černošová podle připraveného programu, který členská
schůze schválila.
2) Místopředsedkyně Věra Kopecká přednesla výroční zprávu SVčS, z. s. za rok 2015, zpráva byla
k dispozici na webu střediska. Kromě dalšího upozornila členy, že pokud chtějí aktualizovat svoje
medailonky v rubrice Kdo je kdo na webu, nechť se obrací na ni.
3) Následovala hospodářská zpráva, kterou přednesla Eva Černošová za nepřítomnou Veroniku
Volejníkovou, která se vzdala funkce z rodinných důvodů. Černošová vyzvala zájemce o práci
hospodáře, aby se hlásili přímo u ní. Nadále požádala všechny členy o aktivní účast při shánění
sponzorů.
4) Předseda revizní komise Pavel Pešát přednesl revizní zprávu o hospodaření SVčS,z.s. za rok
2015. Revizní komise neshledala v hospodaření SVčS, z.s. žádné nedostatky a doporučila
hospodářskou zprávu ke schválení.
5) Výroční členská schůze následně všechny tři zprávy: Výroční zprávu o činnosti, zprávu
hospodářskou a revizní jednomyslně schválila. Během jednání ještě přišlo několik členů (hlasovalo
celkem 40 přítomných, viz prezenční listina). Zprávy byly projednány a schváleny bez námitek a
připomínek.
6) Dále Eva Černošová seznámila přítomné s legislativními změnami a s průběhem jednání s úřady.
Spolek je oficiálně přejmenován na Středisko východočeských spisovatelů, z.s. (=zapsaný spolek).
Příslušné orgány schválily předložený návrh stanov, jen je třeba doplnit revizní komisi za
odstupujícího pana Jonáše a dodat osobní údaje členů komise.

7) V doplňující volbě do revizní komise byl jednohlasně zvolen jediný kandidát Jindřich Tošner.
8) Černošová poblahopřála členům, kteří se dožili významného životního výročí (Marboe, Uher).
9) Jiří Hrabinec jako editor chystaného sborníku "O mužích a pro muže" informoval zájemce o
účasti na sborníku, aby mu posílali příspěvky (rozsah asi 8 až 20 stran) společně s krátkým
představením autora a barevnou fotografií nejpozději do 15. června 2016! Informace budou ještě
samostatně na webu.
10) Vedoucí redaktor bulletinu Kruh Milan Dušek informoval o rozšíření redakční rady (Uher,
Faltus, Dušek a nově Lojín a Kopecká), dále o navýšení počtu výtisků o 20 kusů od čísla 44 (vyjde
v červnu 2016). Dále žádal, aby zájemci posílali příspěvky dle instrukcí v tiráži a včas před
uzávěrkou jednotlivých čísel. Vyzval všechny zájemce, kteří dosud nezaplatili Kruh na rok 2016,
aby tak urychleně udělali (hotově na schůzi u Jiřího Faltuse nebo převodem na účet do konce
dubna!)
11) Výroční schůzi se představili noví členové, a to Jindřich Tošner, Jiří Uhlíř a Pavel Frydrych.
Další noví členové Milan Báča a Lenka Gotthardová nebyli přítomni.
12) Eva Černošová informovala o chystané spolupráci s časopisem SVK Hradec Králové "U nás" a
nově také o možnosti autorského čtení pro všechny členy v Infocentru v Hradci Králové (vždy
poslední pondělí v měsíci). Sama bude mít čtení v pondělí 25. dubna a pozvala přítomné na tuto
akci. Autoři z Královéhradecka budou mít také možnost v prostorách Infocentra nabídnout své
knihy do prodeje.
13) Věra Kopecká informovala o plenéru v Křinicích (květen 2016) a chystaných Dnech poezie v
říjnu 2016.
14) Přednesené Usnesení výroční schůze (František Uher) všichni přítomní členové bez připomínek
schválili.
U S N E S E N Í
členské schůze Střediska východočeských spisovatelů ze dne 23. dubna 2016
------------------------------------------------------------------------------------------------------------Členská schůze byla seznámena s upraveným názvem organizace a změnou stanov, s
činností výboru v období od minulé členské schůze a s revizní zprávou. Revizní komise byla
doplněna o dalšího člena. Místopředsedkyně Věra Kopecká seznámila přítomné s výroční zprávou
za rok 2015.
Bylo schválena vydání Sborníku literárních prací členů Střediska na rok 2016, který vyjde
na podzim se zadaným námětem O mužích a pro muže. V závěrečných měsících roku se opět
uskuteční Podzimní umělecký maratón.
Vzhledem k finanční situaci bude bulletin Kruh dodáván pouze těm členům, kteří zaplatí
příspěvek ve výši 100 Kč. Redakční rada byla rozšířena na pět členů.
Za členy Střediska nebo jeho literární sekce byli přijati noví členové, kteří se představili a
pohovořili o dosavadní vlastní literární činnosti.
Všichni členové Střediska byli vyzváni k zaplacení členských příspěvků a příspěvku na
vydávání bulletinu, což je nejen povinností vyplývající ze stanov, ale také
slušností.
Usnesení bylo přítomnými jednomyslně schváleno.
Schůze byla ukončena v 14:15 hodin.

Zapsal: Franc

