
ZÁPIS 

z  výborové schůze Střediska východočeských spisovatelů, z. s. v Hradci Králové 

8. září 2017, Knihovna města Hradce Králové 

Přítomni:   Černošová, Kopecká, Cihlová, Dušek, Marboe, Hrabinec, Franc 

Omluveni:  Faltus, Uher, Vídenský 

 

Schůze zahájena v 15 hodin. 

1) projednání 13. Východočeského uměleckého maratónu 

- Zahájení v Pardubicích v historickém sále na Pernštýnském náměstí v pátek 6. října v 15 hodin, 

zajistí Cihlová, v programu vystoupí jubilanti (Tošner - poezie, Šindlerová - próza) - zajistí Kopecká, 

hudební doprovod Konzervatoř Pardubice- zajistí Cihlová, občerstvení Magistrát města Pardubice 

- Křest sborníku SVčS v Přelouči ve čtvrtek 19. října (společně se křtem knihy Marcelly Marboe - 

Utrpení docenta H. - druhý díl), program - host z Ukrajiny - zajistí Kopecká, hudební doprovod 

Konzervatoř Pardubice- zajistí Cihlová, ostatní Marboe a Hrabinec 

- Sborník východočeských autorů o cestování - přispělo 25 autorů, Marboe sehnala celkem tři 

sponzory (finančně celkem 20.000,- Kč), náklady budou vyšší. Výbor rozhodl, že každý zúčastněný 

autor si zaplatí další výtisky (za jeden výtisk 100 Kč), aby se pokryly náklady 

- Zakončení maratónu bude v Hradci Králové, v restauraci Escobara, navrženy termíny 2. nebo 9. 

prosince - upřesní  a zajistí Černošová, souběžně s tím i schůze výboru 

- Autoři nechť pošlou informace o svých akcích v rámci maratónu vedoucím oblastí nejpozději do 

20.září, obešle informaci členům Franc (stejně tak informaci o zahájení a křtu sborníku) 

2) Třetí letošní číslo Kruhu je připraveno, bude distribuováno na zahájení maratónu v Pardubicích - 

informoval Dušek 

3) Vzhledem k tomu, že Hana Cihlová končí k 31.12.2017 v Krajské knihovně v Pardubicích, bude 

nutno projednat nové sídlo SVčS. Doporučeno další jednání s Krajskou knihovnou v Pardubicích o 

setrvání střediska (Cihlová, Černošová). 

4) Příští rok budou volby do orgánů SVčS, někteří členové výboru již nechtějí vzhledem k věku 

pokračovat v práci ve výboru, doporučeno vyčkat do voleb, vyhledat nové členy výboru.  

5) Dušek informoval o zájmu JUDr. Michala Elznera o členství. Zatím nepodal přihlášku, doporučeno 

kontaktovat Dr. Skačániho, který je se zájemcem v kontaktu. 

Schůze byla zakončena v 16:45 hodin. 

Zapsal Franc 


