
Zápis ze schůze výboru Střediska východočeských spisovatelů, z. s. 

Historický sál radnice v Pardubicích dne 30. 9. 2016 

 

Schůze zahájena v 14,30 hodin. 

Omluveni: V. Franc, M. Hojná 

Přítomni: E.Černošová, V. Kopecká, M. Marboe, F. Uher, J. Faltus, M. Dušek, H. Cihlová,  

Nepřítomni bez omluvy: H. Křivánková  

Host: J. Hrabinec 

 

Obsah jednání: 

 

1) Příprava zahájení Vých. umělec. maratónu  

- členové výboru seznámeni se scénářem zahájení  

– omluven primátor Pardubic ing. M. Charvát 

- senátorka Mgr. M.Horská se zúčastní 

- zajištěno hudební vystoupení studentek Konzervatoře Pardubice + Niny Martínkové, která 

přečte ukázky z tvorby doc. J. Dvořáka 

 

2) P. Dušek předal vedoucím oblastí Kruh 45 

 

Body 3)  4)  5) Tedy body týkající se aktualizace platby členských příspěvků, členské 

základy a platby Kruhů - V. Franc a M. Dušek - bude dořešeno při příští výbor. schůzi 

 

6) Čestné členství L. Humlovi a J. Frýzkovi (in memoriam) bylo odsouhlaseno 

  

7) V rámci zahájení bylo členům připomenuto, aby informace o svých akcích (včetně fotografií) 

posílali redakci Kruhu (M. Duškovi); propagaci, kterou chtějí zájemci umístit na web. 

stránky, nutno posílat předsedkyni E. Černošové 

            úkol: ved. oblastí – informovat člen. základnu 

 

8) Otázka funkce hospodáře stále otevřena 

 

9) Informace z ústředí OS – M. Marboe  

            M. Marboe informovala členy OS o situaci v OS z časových důvodů během společenského   

            setkání po zahájení maratónu 

 

10)   Doplnění fotografií členů na web. stránkách + aktualizace údajů 

  Veškeré informace (vydané knihy apod.) – posílat V. Kopecké 

  Úkol: ved. oblastí – upozornit členy 

    

11)   Informace – Sborník o mužích a pro muže – J. Hrabinec 

Sborník bude mít 267 stran, modrý přebal. Došly příspěvky od 21 autorů + 3 výtvarníků, 

takže bylo z čeho vybírat. Úroveň příspěvků slušná. Nutno vyřešit otázku financování. Zatím 

je přislíbena částka 10.000,- Kč od Rady města Pardubic, 5.000,- Kč od senátorky M. 

Horské. M. Marboe oslovila další sponzory, ale výsledek není dosud znám. Dáno do úvahy, 

jakou formou a výší fin. příspěvku by se podíleli autoři. Při předpokládaném nákladu 200 ks 

se uvažuje o tom, že by autoři uhradili za tisk. stránku 100,- Kč. Vše se ještě propočítá, i 

s ohledem na možné další sponzory, a autoři budou s výsledkem seznámeni. 

J. Hrabinec také upozornil, že na minulý sborník nevyšla žádná recenze v Kruhu – potřeba do 

budoucna napravit.  

 

 

 

   Zapsala: H. Cihlová 
 

 


