
Zápis ze schůze výboru Střediska východočeských spisovatelů 

Dům hudby v Pardubicích – klubovna krajské knihovny, dne 14. 7. 2016 

 

Schůze zahájena v 15,00 hodin. 

Omluveni: V. Franc, M. Hojná, V. Kopecká 

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

Nepřítomni: H. Křivánková  

 

Obsah jednání: 

 

1) Členská základna – přijetí Jany Maternové 

 

- byly jí vydány dvě knihy, které měly k dispozici - V. Kopecká a E.Černošová + další dvě 

v posledních měsících  

- J. Maternová přijata za členku SVčS – literární sekce 

 

2) Hospodářská situace – informace předsedkyně E. Černošové 

 

- Pardubický kraj zaslal na Vých. um. maratón 15.000,- Kč 

 

3) Funkce hospodáře/hospodářky 

 

- nutno vyřešit otázku obsazení funkce hospodářky – návrh oslovit I. Tajovskou, která s touto 

funkcí má bohaté zkušenosti, zda by se této funkce alespoň na přechodnou dobu neujala 

 

úkol: E. Černošová 

 

4) Informace z ústředí OS 

- M. Marboe informovala o finančních otázkách ústředí, o zájezdu na Slovensko a celkové 

situaci v OS – vyslovila názor, že je nutno zvážit, zda má členství SVčS  v OS smysl. Není 

informovanost členů, nevychází žádný almanach atd. 

 

5) Příprava vých.uměleckého maratónu 

        

a) zahájení proběhne 7. 10. 2016 od 15,30 hod. v Historickém sále pardubické radnice 

b) pozvat na zahájení kromě primátora senátorku Miluši Horskou 

úkol: E. Černošová 

c) podle finanční otázky budou na zahájení pozvání R. Ráž a R. Cílek – autorské čtení  

                  - domluví M. Marboe   

                  d)   informace a seznam akcí v rámci maratónu nutno zaslat E. Černošové a V. Francovi 

                  úkol: vedoucí oblastí a sekcí – do 9. 9. 2016 

                  e)   Dny poezie v Broumově se konají – 21. – 23. 10.2016 

                  f)   Křest sborníku v Přelouči – lze uskutečnit v termínech 18., 19. či 20. 10. 2016 

                  termín bude upřesněn 

                  g)   Závěr maratónu se bude konat v Hradci Králové od 14,00 hod.–  termín           

                  bude upřesněn  

       

6) Autorská čtení v Infocentru v Hradci Králové 

- informace o již uskutečněných čteních – E. Černošová 

- ze strany Infocentra je zájem v těchto čteních pokračovat – potřeba obsadit termín 28.11. 

2016 (čtení probíhají poslední pondělí v měsíci od 16,00 hod.)  

 

7) Různé 

a) M. Marboe: Informace o Sborníku o mužích 

- je po uzávěrce, příspěvků je dostatek 

- zájem použít ve sborníku ilustrace od více výtvarníků 



          

b) M. Marboe: 25. ročník udílení mezinárodních a regionálních prestižních cen E. E. 

Kische se bude konat 21. 9. 2016 v Tvrzi Orlice 

 

c) H. Cihlová – soutěž Pardubické střípky 

 

      -  téma bylo odsouhlaseno „Nikdo není poražený“, propozice budou připraveny v průběhu 

prázdnin a jejich koncem dle adresáře rozeslány na školy 

      -  v porotě lit.části zasednou opět J. Faltus a F. Uher + někdo z pedagogů ČJ či knihovnic – 

osloví H.Cihlová 

        -  v porotě výt.části se očekává účast P. Václavíkové, D. Javoříková a pedagoga výtv. oboru 

ZUŠ  

 

                   d)   M. Dušek – další číslo Kruhu je připraveno k tisku, čeká se na ilustrace od V. 

Smejkala 

 

                    e)   Členství H. Křivánkové ve výboru  

  - vzhledem k tomu, že se H. Křivánková nezúčastňuje bez omluv výbor. schůzí a již delší dobu 

nekomunikuje, bude oslovena, aby se vyjádřila k svému setrvání ve výboru. Bude případně osloven 

V. Smejkal. 

Úkol: E. Černošová 

 

                   8)  Termín další výbor. schůze – začátek měsíce září – bude upřesněno  

          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   Zapsala: H.Cihlová 
 

 

 


