ZÁPIS
ze členské schůze Střediska východočeských spisovatelů, z. s.
v Hradci Králové
2. prosince 2017

Schůzi zahájila předsedkyně Černošová ve 13 hodin.
Byla zvolena mandátová komise (Vídenský, Lukášek, Hojná) a návrhová komise (Franc, Marboe,
Hrabinec).
Vzhledem k tomu, že bylo přítomno pouze 17 členů, byla schůze ukončena.

ZÁPIS
ze členské schůze Střediska východočeských spisovatelů, z. s.
v Hradci Králové
2. prosince 2017

Opakovaná členská schůze se uskutečnila podle stanov, i když není přítomna nadpoloviční většina
členů. Ke schválení usnesení stačí většina přítomných členů. Přítomno 18 členů. Schůze zahájena ve
13 hodin a 7 minut.

1) Zprávu o průběhu 13. východočeského uměleckého maratónu přednesli vedoucí oblastí:
Pardubice - venkov (Marboe), Hradecko (Kopecká), Orlicko (Vídeňský). Za nepřítomné omluvené
vedoucí oblastí přednesla zaslanou zprávu Černošová, a to Parubice - město (Cihlová), Vysočina
(Uher).
2) Dušek informoval o dalších záměrech bulletinu Kruh, který bude postupně předávat dalším členům
redakční rady, ale bude stále vypomáhat. Organizačním nástupcem bude Lojín. Tisk doporučeno
ponechat v Oftisu jako doposud.
3) Hrabinec informoval o sborníku. Příští rok se plánuje sborník na téma "O zvířatech a lidech". Pokud
máte možnost, opět shánějte sponzory na sborník, jinak bude třeba opět přispět na vydání
jednotlivými autory.
4) Kopecká připomněla, aby členové posílali informace o své činnosti pro výroční zprávu o činnosti za
rok 2017. Zároveň pokud někdo chce změnit údaje v medailonku na webových stránkách Střediska,
nechť se obrátí na Kopeckou. Vše nejpozději do 15. ledna 2018.

5) Černošová osvětlila stěhování sídla Střediska z bývalé budovy v Sukově ulici v Pardubicích do sídla
SVK Pardubice na Perštýnském náměstí. Původně byl plánován přesun do konce letošního roku.
Zatím se čeká na vyjádření ředitelky KK. Knížky z depozitáře byly přesunuty do KK Pardubice.

6) Zprávu o členské základně přednesl Franc. Středisko má 83 členů k 1.12.2017.

7) Zprávu o hospodaření přednesl Franc. Na běžném účtu mělo SVčS k 1.12.2017 12.221,- Kč. Vyzval k
možnosti platit členské příspěvky na rok 2018 v hotovosti u pokladníka Faltuse přímo na schůzi.
Černošová k tomu doplnila, že by bylo vhodné najít nového hospodáře, aby se zlepšila možnost
čerpání grantů.

8) Lukášek informoval o svojí cestě v rámci delegace SVK Hradec Králové do Banské Bystrice. Zároveň
vyzval, aby v příštím roce SVčS se případně podílelo na programu pro slovenské autory v říjnu 2018.

9) Maternová představila svoji novou knihu "Zápolení."

10) Byl schválen návrh výroční schůze na sobotu 21.dubna 2018 v Pardubicích (opět restaurace
Philadelphia - zajistí Cihlová). Termín bude ještě definitivně upřesněn. Černošová zároveň vyzvala
všechny zájemce o funkce ve výboru a revizní komisi, aby se přihlásili buď přímo jí, nebo Francovi,
neboť dubnová schůze bude zároveň schůzí volební.

11) Černošová poděkovala za práci především redakční radě Kruhu v čele s Duškem, dále Hrabincovi
za sborník, výboru za spolupráci.

12) Marboe poděkovala předsedkyni Černošové za dosavadní práci pro SVčS. Marboe navrhuje zvolit
tiskového mluvčího SVčS, aby se více medializovala naše činnost

13) Po závěrečném popřání všem členům k Vánocům a novému roku 2018 byla schůze ve 14:30 hodin
ukončena.

Zapsal Franc

USNESENÍ
členské schůze Střediska východočeských spisovatelů, z. s.
v Hradci Králové
2. prosince 2017

Členská schůze:

1) zvolila návrhovou a mandátovou komisi
2) vyslechla zprávu o publikační činnosti v roce 2017 s důrazem na bulletin Kruh a sborník "O
cestování"
3) vyslechla zprávy o 13. východočeském uměleckém maratónu v jednotlivých oblastech
4) vyslechla zprávu o členské základně
5) vyslechla zprávu o hospodaření
6) schválila návrh na termín výroční schůze, a to na sobotu 21. dubna 2018 v Pardubicích.

V Hradci Králové 2. 12. 2017
Zapsal Franc

