Zápis ze schůze výboru SVčS, z. s. - pátek 4. března 2016 - Pardubice

Přítomní: Černošová, Kopecká, Cihlová, Marboe, Uher, Faltus, Dušek, Franc (dále Tajovská,
Macháček)
Omluveni: Volejníková, Hojná
Bez omluvy: Křivánková

Schůze zahájena v 15 hodin.

1) Předsedkyně Černošová popřála oslavencům k významnému životnímu jubileu (Marboe,
Uher).

2) Kopecká poslala ještě před schůzí členům výboru návrh výroční zprávy o činnosti SVčS, z.
s. za rok 2015. Výbor doporučil členské schůzi ke schválení. Před výroční schůzí bude
vystavena zpráva na stránkách Střediska, aby se členové mohli ke zprávě vyjádřit.

3) Stanovy - o jednání s Krajským soudem ohledně změn stanov informovala Černošová,
soud přijal změny, do 31. 12. 2016 musí být soudem schváleny i nové stanovy. Soud některé
body zamítl, např. požaduje informace o revizní komisi (na základě toho Jonáš rezignoval na
členství v revizní komisi) nebo nesouhlasí s naším pojetím statutárního orgánu atp. Jednání
dále pokračuje.

4) Příprava členské schůze - navrženy dva termíny, a to v sobotu 23. dubna nebo v sobotu 30.
dubna 2016 v 11 hodin v restauraci Philadelphia v Pardubicích (výborová schůze stejný den v
10 hodin). Zajistí Cihlová.

5) Doplnění revizní komise - na výroční schůzi se budou konat doplňující volby do revizní
komise za odstupujícího Jonáše. Navrženo několik možných kandidátů. Kdo by měl zájem o
práci v revizní komisi, nechť se přihlásí předsedkyni Černošové.

6) Kruh - Dušek žádá rozšíření čísla 43 vzhledem k mimořádným informacím (navýšení asi o
900 Kč) a doplnění redakční rady o dva členy: Lojín a Kopecká (ke stávajícím Dušek, Uher,
Faltus). Výbor schválil navýšení čísla 43 i doplnění redakční rady.

7) Franc zajistí informování členů o výroční schůzi mailem a zároveň ještě připomene platbu
členských příspěvků (bude možno v hotovosti na schůzi)

8) Marboe informuje o chystaném sborníku "O mužích a pro muže" - dle peněz by se mohl
vydat opět na podzim 2016, (editor doc. Hrabinec), ale pokud by nebyly finance, tak by se
buď museli finančně podílet autoři, nebo by se realizace přesunula do roku 2017, další
podrobnosti na výroční schůzi (event.kam a do kdy posílat příspěvky).
Jinak výbor přijme další návrhy na publikační činnost.

9) Kopecká oznamuje, že se Dny poezie budou v Broumově konat 21.- 23. října 2016 a
následně doporučuje, aby se křest případného sborníku konal v Přelouči 19. nebo 20. října,
aby se akce mohli účastnit autoři z Polska. Kopecká a Marboe s tím v rámci příprav tradiční
akce v Přelouči budou počítat.

10) Černošová informuje o nabídce Informačního centra Hradec Králové (kontakt paní
Šubrtová) - zájem o spolupráci a autorská čtení autorů SVčS, z. s. poslední pondělí v měsíci,
první akce bude 25. dubna (čtení Černošová) - zájemci hlaste se u Černošové, zároveň IC
nabízí případný prodej knih hradeckých autorů.

Schůze byla ukončena v 16:30 hodin.

Zapsal Franc

