
ZÁPIS Z ONLINE SCHŮZE VÝBORU SVčS 

ÚTERÝ 25. 5. 2021, 18 HODIN 

 

Připojení: Černošová,  Kopecká, Cihlová, Franc 

Omluveni: Vídenský, Dušek, Nobilisová 

 

1)  Výbor  schválil žádost o členství Radka Vohlídky. Jeho tvorba bude představena v 

Kruhu 65, členské číslo člena je 2102. Zařazen do oblasti Hradecko. Žádost 

jednohlasně doporučena a přijata, autor vydal sbírku „Cesta k sobě,“ publikuje v 

literárních časopisech atd. 

 

2) V těchto dnech bude distribuován Kruh 64, členové dostanou poštou. Problémy v 

oblasti Vysočina řešeny výborem (Kopecká, Franc). Členové budou dostávat časopis 

přímo, ne přes vedoucí oblasti. Problémy u dvou členů (Chalupa, Vošický – špatné 

adresy?). Členové, kteří nedostávají Kruh, nechť se ozvou vedoucím oblastí nebo 

přímo E. Černošové (případně Francovi). 

 

3) Sborník – Kopecká informovala, že zatím obdržela 8 příspěvků v próze a 5 v 

poezii. Uzávěrka je 31. května 2021. Pokud někdo ještě chce přispět, nechť urychleně 

odešle příspěvek Kopecké! 

Kopecká informovala, že u prózy některé příspěvky lehce překračují maximální počet 

stran. Výbor schválil nekrátit příspěvky, pokud jen mírně překračují. U příspěvků, 

které výrazně přesahují, budou vráceny autorovi ke zkrácení. 

Kopecká osloví výtvarníky, aby k příspěvkům vytvořili ilustrace vztahující se k textu. 

 

4) Po urgenci platby členských příspěvků došlo několik příspěvků. V současné době 

je stav hotovosti asi 12.800,- Kč. Členům dosud neplatícím bude opět připomenuto 

zaplacení příspěvků (Franc). 

 

5) Medailonky někteří členové doplnili na výzvu výboru. Platí, aby zájemci o 

aktualizaci svých údajů posílali upřesněné medailonky přímo E. Černošové. 

 

6) Kopecká informovala o svých aktivitách:  20. - 27. 6. IX. plenér v Křinicích a 

večer poezie, z plenéru vyšla publikace „Malované Broumovsko.“ Dny poezie se 

uskuteční 22. - 24. října 2021. Zájemci, hlaste se u V. Kopecké.  Informace a 

přihlášky a budou vyvěšeny na webu SvčS (viz příloha). 

 

7) Knižní veletrh v Havlíčkově Brodě se uskuteční ve dnech 15. - 17. října 2021. 

Zájemci o pomoc při přípravě stánku a autorské čtení, hlaste se u E. Černošové. 

 

8) Výbor se zabýval návrhem termínu členské schůze. Pokud bude situace kolem 

coronaviru stabilizovaná, mohla by se členská schůze konat současně se zahájením 

uměleckého maratónu v pátek 1. října 2021 v Pardubicích. Cihlová zarezervuje sál. 

Černošová zjistí možnost konání křtu sborníku v Přelouči. Pokud by nebylo možné 

uspořádat křest tam, tak výbor uvažuje o variantě v Pardubicích (v rámci zahájení 



maratónu) nebo na ukončení někdy v prosinci v Hradci Králové. Bližší termíny 

budou upřesňovány podle aktuální situace. 

 

9) Návrh dalšího termínu schůze výboru pondělí nebo úterý 28. nebo 29. června v 18 

hodin on-line. Členové výboru nechť se vyjádří k těmto termínům. 

 

Schůze skončila v 19:30 hodin. 

Zapsal Franc 

 

 

 

 

 


