
ZÁPIS 

z  výborové schůze Střediska východočeských spisovatelů v Hradci Králové 

1.února 2019, Knihovna města Hradec Králové 

 

Přítomni:  Kopecká, Cihlová, Nobilisová, Dušek, Černošová, Lojín,  Franc 

Omluveni: Vídenský, Saadouni 

 

Schůzi řídila předsedkyně Černošová. Schůze zahájena v 10 hodin. 

 

1) Účetnictví za rok 2019 

 Hospodář Franc informoval o stavu běžného účtu a pokladní hotovosti k 31.prosinci 2019. Lojín 

dodal podklady, takže budou podklady odeslány ke zpracování a daňovému přiznání (Franc odešle 

účetní evidenci a pokladní deník Černošové). 

Otázka výběru příspěvků na rok 2020, Franc připraví přehled, kdo má kolik platit (rozešle 

pokladníkovi a vedoucím oblastí). 

Franc upozornil, že náklady na tisk bulletinu pokryjí členské příspěvky. Pokud bude uvažováno o 

vydávání sborníku, tak bude třeba sehnat granty nebo sponzory. 

 

2) Příprava hospodářské a výroční zprávy za rok 2019 - hospodářská zpráva vyplývá z výše 

uvedeného (viz bod 1), výroční zprávu zpracuje Kopecká, nutno posílat informace o činnosti členů 

za rok 2019 do 20.února vedoucím oblastí, ti pak následně odešlou Kopecké 

 

3) Stanovení termínu výroční schůze 2020  

Po delší diskuzi navržen termín sobota 2.května 2020 v restauraci Philadelphia v Pardubicích. 

Cihlová zjistí a bude informovat výbor. Pokud by nebylo možno termín zajistit ve Philadelphii, 

uvažovat buď o jiném termínu nebo jiném místě konání. 

 

4) Aktualizace členské základny pro rok 2020 

Franc informoval: K 1.lednu 2020 má SVčS  77 členů - Pardubice - město (15), Pardubice – venkov 

(15), Hradecko (21),Vysočina (10), Orlicko (16) 

 

Ukončili členství v roce 2019: 

Leden - Plachetka Josef (členské číslo 312) - úmrtí -Orlicko 

Září - Hubálková Alžběta (1311) .- na vlastní žádost - Orlicko 

Prosinec - Hojná Monika (1114) - na vlastní žádost - Orlicko 

 

Noví členové v roce 2019: 

Červen - Hájková Kateřina (1901) - Orlicko 

Září - Nobilisová Zuzana (1902) Pardubice - město 

 

5) Příprava realizace nového sborníku našich autorů  

Výbor souhlasí s vydáním sborníku. Editorsky připraví trojice Kopecká (poezie), Lojín (próza) a 

Franc. Nutno přezkoumat granty a vyzvat členy, aby oslovili sponzory k financování sborníku. 

Příspěvky posílat nejpozději do konce května 2020 výše uvedeným – Kopecká, Lojín. Rozsah 

příspěvku maximálně 10 normostran (1800 znaků na stránku), přidat medailón autora (maximálně 

15 řádků) a fotografii. Téma sborníku nebylo stanoveno. 

 

6) Připravit přehled jubilantů v roce 2020 ad. 

Přehled připravil Franc ve spolupráci s Kopeckou. Seznam odeslán Duškovi k uveřejnění v Kruhu. 

Jubilanti v prvním pololetí budou vzpomenuti na výroční schůzi, jubilanti z druhého pololetí v 

rámci maratónu. 

 



 

7) Různé 

- Účast na knižním veletrhu v Havlíčkově Brodě po loňském úspěchu zopakovat. 30. Podzimní 

knižní veletrh se bude konat 23. a 24. října 2020 v Havlíčkově Brodě. Jeho motto, Země úsměvů, 

odkazuje k humoristické literatuře, k radosti, kterou nám literatura přináší a také k tomu, že číst 

knihy není nudná povinnost, nýbrž jedna z nejzábavnějších činností, jaké na světě existují. 

Podrobnosti budou upřesněny na výroční schůzi. Členové ať uvažují o své prezentaci, nutno 

oznámit do prázdnin vzhledem k tisku propagačních materiálů. 

 

- Na návrh Duška rozhodnuto snížit počet výtisků Kruhu (ze současných 130) na 120 vzhledem k 

nižšímu počtu členů oproti minulým rokům. 

 

- Opět poslat členům nabídku Krajské knihovny Pardubice k uveřejnění medailonu členů v 

newsletteru  knihovny. 

 

- Lojín informuje o možnosti na autorská čtení v měsíci březnu v Městské knihovně v Přelouči 

(466 959 715 , e-mail: knihovnaprelouc@email.cz , knihovna.prelouc@tiscali.cz ). Zájemci hlaste 

se přímo na uvedené kontakty nebo Lojínovi. 

 

 

Schůze ukončena v 12:00 hodin. 

 

Zapsal Franc 
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