ZÁPIS
z výborové schůze Střediska východočeských spisovatelů v Pardubicích
3. července 2020, Příhrádek – Krajská knihovna Pardubice
Přítomni: Kopecká, Cihlová, Nobilisová, Dušek, Černošová, Lojín, Franc
Omluveni: Vídenský
Schůzi řídila předsedkyně Černošová. Schůze zahájena v 15 hodin.
1) Výroční zpráva za rok 2019
Výborem schválena výroční zpráva, kterou vypracovala Věra Kopecká (doplnit zprávu za oblast
Vysočina – nebyla dodána vedoucí oblasti Saadouni). Zprávu bude schvalovat členská schůze.
Stejně tak hospodářská zpráva bude projednána na členské schůzi.
2) Přijetí nové členky
Výbor projednal žádost o členství Lucie Mokré. Byla jednomyslně přijata do Klubu SVčS, do
oblasti Pardubice, členské číslo 2001. Informaci nové člence předá Franc.
3) Členské příspěvky
Ke dni konání schůze platilo 37 členů (31 na účet, 6 hotově). Franc opakovaným mailem vyzve
všechny dosud neplatící k urychlenému zaplacení.
4) Stav účtu a hospodaření
K 30. červnu je stav na účtu 9.636, 34 Kč.
5) Medailonky v newsletteru Krajské knihovny Pardubice
Navrženo, aby vedoucí oblastí vytipovali autory, kteří dosud nebyli představeni. Kdo již byl
uveřejněn, zjistí Nobilisová a informuje výbor. Navrženo, aby následně byla představována tvorba
členů, jejich knihy a aktivity.
6) Sborník
Zatím se přihlásilo 20 autorek a autorů. Někteří nedodali medailonek a fotografii. Do konce
července (31. července) je možno ještě posílat příspěvky (Kopecká – poezie, Lojín – próza).
Pokud nebude k příspěvku přidán medailonek a fotografie, nemůže být příspěvek zařazen do
sborníku.
Výbor zároveň apeluje na všechny členy, aby sháněli sponzory pro sborník!
Rozsah příspěvku maximálně 10 normostran (1800 znaků na stránku), přidat medailón autora
(maximálně 15 řádků) a fotografii.
Předpokládaný náklad sborníku 100 až 150 kusů. Tiskárna - navrženy Broumovské tiskárny (udělat
kalkulaci).
Oslovit ilustrátory z řad členů.
Křest sborníku buď v Přelouči (Černošová osloví Marboe, navržen termín 15. října) nebo na konec
Východočeského uměleckého maratónu v prosinci v Hradci Králové.
7) Členská schůze
Navržen termín v pátek 2. října 2020 v 15 hodin v Pardubicích. Místo upřesní Cihlová (Radnice
nebo sál Jana Kašpara?). Schůze výboru by byla o hodinu dříve od 14 hodinu tamtéž. Členská
schůze by měla projednat výroční zprávy a následně je schválit.
Franc pošle Černošové jubilanty za rok 2020, aby jim bylo na členské schůzi poblahopřáno.
8) Východočeský umělecký maratón

Bude zahájen 2. října souběžně s členskou schůzí. Informace členů o akcích v rámci maratónu
nutno poslat Černošové nejpozději do 10. září 2020.

9) Kruh
Dušek představil bulletin Kruh číslo 59 a 60. Informoval, že se zdravotně necítí dobře. Udělá ještě
číslo 61, ale následně bude rád, když jej někdo zastoupí. Další práce na Kruhu se ujme Kopecká a
Lojín.
10) Knižní veletrh v Havlíčkově Brodě
Účast na knižním veletrhu v Havlíčkově Brodě je domluvena, zaplacen příspěvek.
Podzimní knižní veletrh se bude konat 23. a 24. října 2020 v Havlíčkově Brodě. Jeho motto: Země
úsměvů, odkazuje k humoristické literatuře. Členové ať uvažují o své prezentaci (čtení ze své
tvorby), nutno oznámit do 31. července Černošové. Kdo bude chtít na veletrhu dát svoje knihy do
prodeje, nechť je přinese označené prodejní cenou na členskou schůzi 2. října 2020. V minulém
roce byl zájem hlavně o dětské knihy.
Schůze ukončena v 17:15 hodin.
Zapsal Franc

INFORMACE PRO ČLENY MAIL:
Vážení přátelé,
obracím se na Vás po delší době zaviněné koronavirovou karanténou. Bohužel se nemohla konat
výroční členská schůze, výbor se sešel až na počátku července v Pardubicích. Zápis ze schůze
najdete na našich stránkách: http://www.spisovatelevc.cz/ .
Tímto mailem Vám chci připomenout ty nejdůležitější věci:
1) Členské příspěvky
Ke dni konání schůze platilo 37 členů (31 na účet, 6 hotově). Vím, že řada z Vás chtěla zaplatit
hotově na členské schůzi, ale vyzývám Vás, kteří dosud nezaplatili, abyste tak učinili urychleně na
účet (číslo najdete na našich stránkách), neboť finanční hotovost střediska není dobrá.
2) Sborník
Zatím se přihlásilo 20 autorek a autorů. Někteří nedodali medailonek a fotografii. Do konce
července (31. července) je možno ještě posílat příspěvky (Kopecká – poezie, Lojín – próza).
Pokud nebude k příspěvku přidán medailonek a fotografie, nemůže být příspěvek zařazen do
sborníku.
Výbor zároveň apeluje na všechny členy, aby sháněli sponzory pro sborník!
Rozsah příspěvku maximálně 10 normostran (1800 znaků na stránku), přidat medailón autora
(maximálně 15 řádků) a fotografii.
Výbor oslovuje ilustrátory a členy výtvarné sekce ke spolupráci na sborníku (hlaste se Kopecké či
Lojínovi).
3) Členská schůze

Navržen termín v pátek 2. října 2020 v 15 hodin v Pardubicích. Místo upřesní Cihlová (Radnice
nebo sál Jana Kašpara?). Schůze výboru by byla o hodinu dříve od 14 hodinu tamtéž. Členská
schůze by měla projednat výroční zprávy a následně je schválit.
4) Newsletter Krajské knihovny v Pardubicích
Vedoucí oblastí připomenou členům, kteří se ještě neprezentovali, aby tak učinili. Knihovna
hlásí malý zájem našich autorů a prezentaci prostřednictvím jejího zpravodaje. Členové se
mohou stále sami hlásit a zasílat údaje o sobě a o své tvorbě na adresu:
malamisa.jdr@seznam.cz, medailonky o nich budou zveřejněny v rubrice „Středisko
východočeských spisovatelů se představuje“.
5) Východočeský umělecký maratón
Bude zahájen 2. října souběžně s členskou schůzí. Informace členů o akcích v rámci maratónu
nutno poslat Černošové nejpozději do 10. září 2020.
6) Knižní veletrh v Havlíčkově Brodě
Účast na knižním veletrhu v Havlíčkově Brodě je domluvena, zaplacen příspěvek. Podzimní knižní
veletrh se bude konat 23. a 24. října 2020 v Havlíčkově Brodě. Kdo z členů má zájem o prezentaci
své tvorby (autorském čtení), nutno oznámit do 31. července Černošové. Kdo bude chtít na
veletrhu dát svoje knihy do prodeje, nechť je přinese označené prodejní cenou na členskou schůzi 2.
října 2020. V minulém roce byl zájem hlavně o dětské knihy. Vítána je pomoc při organizaci a
hlídání stánku (hlaste se Černošové).
Tolik nejnutnější informace. Přeji Vám klidné léto a doufám, že se ve zdraví sejdeme 2. října v
Pardubicích. Sledujte naše stránky, kde budou termíny a místa konání upřesněny. Případně Vám
pošlu další mailovou zprávu.
Za výbor
Tajemník SVčS
Václav Franc

