ZÁPIS
ze schůze výboru Střediska východočeských spisovatelů
v Pardubicích, Krajská knihovna Pardubice
sobota 16. února 2019 od 10 hodin
Přítomni: Cihlová, Dušek, Lojín, Saadouni, Kopecká, Černošová, Franc
Omluveni: Marboe, Vídenský
1) Výbor schválil přeřazení p. Báči ze sekce začínajících autorů do sekce literární, neboť vydal dvě
kvalitní knihy. Zároveň připomněl vedoucím oblastí, aby kontrolovali, zda i další autoři vydali dvě
knihy, aby mohli být přeřazeni do literární sekce.
2) Informovat členy o doplnění medailónků na webu střediska. U zemřelých členů nutno uzavřít
medailónek tak, aby bylo zřetelné, že autor zemřel (tedy data úmrtí). Změny hlásit Kopecké.
3) Termín výroční schůze navržen na sobotu 27. dubna v Pardubicích, v restauraci Philadelphia,
začátek členské schůze v 11 hodin, výbor již od 10 hodin. Restauraci domluví Cihlová a potvrdí
termín.
4) Cihlová připomněla zasílání medailónků autorů (viz zde Krajská knihovna v Pardubicích nabízí
SVčS spolupráci. Ve svém měsíčním přehledu – newsletteru bude od ledna 2019 postupně
představovat jednotlivé členy střediska. Newsletter se zasílá koncem měsíce jeho odběratelům (k
jeho odebírání se můžete přihlásit zde: https://goo.gl/uNCZwU ). Máte-li zájem se touto cestou
prezentovat, do 15. předchozího měsíce zašlete správci newsletteru (Monika Pilařová – e-mail:
m.pilarova@knihovna-pardubice.cz) textové podklady včetně fotografie. Text zasílejte nejlépe ve
Wordu, rozsah – nejlépe do 900 znaků vč. mezer. Do medailonku lze zakomponovat například
odkazy na své weby apod.
5) Výbor projednal dopis Marcelly Marboe „Poradí mi někdo“ ohledně zviditelnění autorů SvčS.
Padaly různé návrhy a možnosti zlepšení situace:
– Český rozhlas (rozhovor Marboe)
– v Kruhu ukázka, odkaz na celý text na webu
– využít facebook, stránky od Šlechty „Píšu, píšeš, píšeme,“ zároveň Lojín s Černošovou
prověří možnost založení vlastního profilu
– Lojín na stránkách Vaše literatura
– možnost přes Obec spisovatelů (František Tylšar spravuje stránky Obce)
– Kopecká může předat Spáčilovi do novin Obce spisovatelů
– Saadouni nabízí možnost uveřejňovat v Deníku Vysočiny, rubrika U nás doma
– rozšířitt Hradecký salón (Černošová)
– Veletrh v Havlíčkově Brodě (říjen), prověří Saadouni, spojí se s Hejkalovou
– časopis autorů Jičínska (Franc) – únorové číslo věnováno autorům SvčS (dát na stránky
SvčS)
Lojín doporučuje neříkat regionální autoři, ale autoři!
6) Ohledně návrhu na Cenu SvčS pro nejlepší knihu roku Černošová jednala s Janem Dvořákem,
který byl vybrán jako garant ceny. Ten nedoporučuje a nesouhlasí s tím, že by byl garantem. Spíše
tedy předsedkyně navrhuje uspořádat přehlídku či festival úspěšných knih regionálních autorů.
Výbor ještě promyslí další postup.
7) Lojín uveřejní rozhovor s Ivou Tajovskou na webu Vaše literatura a Franc v Časopise autorů
Jičínska.

8) Dušek požaduje na Francovi přehled členů vedoucím oblastí. Celkem má SvčS 77 členů. V lednu
zemřel Josef Plachetka (informace Dušek – na pohřbu promluvil Lukášek, přítomni Dušek a Dušek
mladší). Černošová poslala rodině za SvčS kondolenci.
9) Zpráva hospodáře France. Na účtu k 1.1.2019 18.023, 70 Kč v pokladně 6.502,-Kč (podle mailu
pokladníka Faltuse). Faltus se vzdal funkce pokladníka. Funkci převezme Lojín. Domluví s
Faltusem přeposlání účetní knihy. A zároveň pošle kopii Černošové pro účely daňového přiznání.
10) Stále neobsazeno místo vedoucího oblasti Pardubice-venkov po Marboe. Buď najít vhodnou
osobu, nebo spojit Pardubice venkov a Pardubice město.
11) Plány na podzim. Kopecká informuje o Dnech poezie v Broumově v termínu 18.- 20.října 2019.
Doporučuje křest sborníku v Přelouči na čtvrtek 17. října 2019.
Schůze ukončena ve 12 hodin.

Zapsal Franc

