ZÁPIS Z ONLINE SCHŮZE VÝBORU SVčS
ÚTERÝ 30. 3. 2021, 18 HODIN
Připojení: Černošová, Nobilisová, Kopecká, Vídenský, Franc
Omluveni: Cihlová, Dušek
Černošová všechny vítá a zahajuje schůzi.
1) Výbor schválil žádost o členství Martiny Myškové (Mouseové). Její tvorba bude
představena v Kruhu, členské číslo členky je 2101. Zařazena do oblasti Pardubice –
venkov.
2) Černošová informovala o úmrtí členky Evy Némethové. Vzpomínka na autorku
bude uveřejněna v Kruhu č. 64 (dodá doc. Hrabinec). Jinak Černošová zaslala dceři
jménem celého SVčS kondolenci (následně bude dceři poslán i Kruh č. 64).
3) Kruh 63 členové poštou dostali, 64 se připravuje (pan Dušek). V Kruhu se
představí i nová členka Lucie Mokrá.
Výzva, aby Nobilisová dodala Duškovi příspěvky ze soutěže Střípky.
Problémy s doručením bulletinu na Vysočině. Kopecká informovala, že Kruhy přímo
z tiskárny Oftis poslány vedoucí oblasti Saadouni. Prověří Franc a bude informovat
vedoucí oblasti Saadouni a výbor.
4) Výroční zprávu 2020 pracovní verzi zpracoval V. Franc – poděkování všem, kteří
dodali podklady ke zprávě, zpráva bude schválena na případné členské schůzi a
umístěna na webu střediska.
5) Bylo podáno daňové přiznání (ing. Sixlová) na základě materiálů hospodáře
France a pokladníka Lojína, hospodářská zpráva bude schválena na případné členské
schůzi a umístěna na webu střediska.
6) Funkce pokladníka nebyla obsazena, byla nabídnuta několika členům, bez kladné
odezvy.
7) Medailonky členů byly doplněny u třech členů, kteří reagovali na výzvu tajemníka
France. Ostatní nereagovali.
Opět tlumočit výzvu členům, kteří chtějí aktualizovat údaje v medailonku, aby
posílali doplněné údaje či celé nové medailonky předsedkyni Černošové.
8) Sborník – bohatá diskuse k tématu.
Závěr diskuse: Sborník 2021 sestaví Kopecká (v dalších letech navrženo střídání
editorů), upřednostněna možnost jednoho editora před týmem, předpokládá se
spolupráce na korekturách atp.
Kopecká navrhuje téma sborníku: „Co je za mnou (za námi?) Název - zatím

pracovně: „Kdo mi šlape na paty?“ (Tedy ohlédnutí do historie dávnější i nedávné,
vzpomínky na své předky, minulé lásky, ztráty...)
Rozsah příspěvků: poezie (3-5 normostran – 1800 znaků na stránku). Próza
maximálně 8 normostran, ilustrátory osloví Kopecká.
Příspěvky posílat nejpozději do 31. května Kopecké.
K příspěvku připojit medailonek autora ne delší než 10 řádků (editor může zkrátit).
Editor má právo příspěvky odmítnout, eventuálně po poradě s autorem upravit.
Sborník bude mít daný rozsah, který nebudeme překračovat.
Do sborníku lze zařadit i příspěvky, které někdy prošly Kruhem, ale upřednostňujeme
kvalitní nové texty!
Pro sborník opět nutné finance – výzva členům pro zajištění sponzorů, výbor prověří
možnost grantů.
9) Různé
Vídenský představil novou sbírku poezie „Vykročení ze stínu.“
10) Výbor nepředpokládá vzhledem k šíření koronaviru, že by se členská základna
mohla sejít na výroční schůzi do začátku července. Naplánována další online schůze
výboru na konec dubna.
Schůze skončila v 20:15 hodin.
Zapsal Franc

