
 

ZÁPIS 

z výroční  členské schůze Střediska východočeských spisovatelů v Pardubicích 

22.dubna 2017, restaurace Philadelphia 

 

 

Schůzi zahájila místopředsedkyně Kopecká v 11 hodin. 

Byla zvolena mandátová komise (Cihlová, Tajovská, Vídenský) a návrhová komise (Franc, Uher, 

Dušek). 

Vzhledem k tomu, že bylo přítomno pouze 31 členů byla schůze ukončena. 

 

 

 

 ZÁPIS 

z výroční  členské schůze Střediska východočeských spisovatelů v Pardubicích 

22.dubna 2017, restaurace Philadelphia 

 

Opakovaná výroční členská schůze se uskutečnila podle stanov, i když není přítomna nadpoloviční 

většina členů. Ke schválení usnesení stačí většina přítomných členů. Na počátku schůze přítomno 

31 členů. V průběhu schůze došli další členové, takže se schůze účastnilo celkem 38 členů (počet 

členů SvčS k dnešnímu dni je 85 členů). 

 

Schůzi řídila místopředsedkyně Kopecká. Informovala členy o narození dcery Anežky předsedkyni 

Evě Černošové, která se tímto omlouvá z výroční členské schůze. 

 

1) Členům, kteří se v tomto roce dožívají významného životního jubilea byla předána blahopřání a 

květinové dary, a to jmenovitě: 

– Uhlíř Jiří (80 let) 

– Dvořák Jan (80 let) – blahopřání převzala jeho dcera Nella Mlsová 

– Chvojka Petr ( 80 let) – nepřítomen, blahopřání bude posláno poštou 

– Macháček Lubomír (70 let) 

 

 

2) Věra Kopecká přednesla zprávu o činnosti za rok 2016. Zájemci se mohli a mohou s celou 

zprávou seznámit na stránkách SvčS. Kladně hodnotila celou řadu aktivit v oblastech, organizování 

podzimního maratónu, vydání sborníku „O mužích a pro muže,“ vydávání bulletinu Kruh a další 

aktivity. Kompletní zpráva je  zájemcům k dispozici na stránkách SvčS. 

 

3) Václav Franc přednesl  zprávu o hospodaření za rok 2016. V průběhu roku došlo ke změně 

hospodáře. Za odstupující Veroniku Volejníkovou převzal funkci Václav Franc. Hospodářský 

výsledek za rok 2016 je následující: 

 

Příjmy: 73 412, 66 Kč 

Výdaje: 68 440, 00 Kč 

Hospodářský výsledek za rok 2016 : 4972, 66 Kč. 

 

Daňové přiznání  SvčS, z.s. podá paní Věra Toušková, daňový poradce zapsaný v seznamu Komory 

daňových poradců ev.č. 3095 na základě plné moci. 

 

4) Pavel Pešát přednesl zprávu revizní komise, kde odsouhlasil výše přednesenou zprávu o 

hospodaření za rok 2016. 

 



5) Dále doc. Hrabinec přednesl informaci o chystaném sborníku „O cestách a cestování“. Veškeré 

informace jsou v Kruhu č.47. Důležité je datum uzávěrky, a to nejzazší termín 15.června 2017. 

 

6) Hana Cihlová přednesla informaci o soutěži Pardubické střípky. Letos v září bude vyhlášen již 

9.ročník literárník literární a výtvarné soutěže.  Žádá členy o návrhy tématických okruhů pro 

soutěžící. 

 

7) Milan Dušek přednesl  informaci o bulletinu Kruh.  Vyzval autory k zasílání hlavně prozaických 

prací do maximálního rozsahu 5 stran. Dále připomenul, aby autoři posílali informace o svých 

vydaných knihách a jednu knihu posílali vždy paní Cihlové do archivu SvčS. 

 

8) Václav Franc informoval o placení příspěvků, nejpozdější termín k zaplacení je 30.dubna 2017. 

 

9) O akcích v oblastech informovali vedoucí nebo jednotliví členové: 

 

– Jirásek – Laskavé večery ve Slatiňanech, možno se přihlásit, nejdříve na podzim 

– Franc – Řehečská slepice – proběhl 16.ročník, další bude vyhlášen v říjnu 

– Franc – Mělnický Pegas, uzávěrka soutěže básníků je 31.května 

– Kopecká – Malířský plenér v Křinicích 

– Kopecká – 18.Dny poezie v Broumově (říjen) 

– Marboe – Křest sborníku, křest dalších knih 

– Stejskal – lit.-hudební večery 

– Hoza – skupina GM 10 (na webových stránkách další informace, spolupráce autorů a 

fotografů) 

– Lojín – skupina Vaše literatura  ( na webových stránkách další informace) 

– Lukášek – programy Barevná tma pro nevidomé 

– Tošner – akce ve SVK Hradec Králové, 1.6. akce Labyrint HK - „Šach králem“ 

– Cihlová – akce Pardubické knihovny 

– Richter (spolupráce s ČR Pardubice) 

– Marboe – připomenutí cen (Cena E.E.Kische, Cena M.Ivanova, Cena Golla v Chlumci nad 

Cidlinou, možno přihlásit svoje knihy 

 

10) Milan Dušek odstupuje z pozice vedoucího oblasti Orlicko. Na místo vedoucího navržen a 

schválen Martin Vídenský. 

 

11) Na návrh Milana Duška schváleno navýšení počtu výtisku bulletinu kruh na 130 výtisků od 

čísla 48. 

 

12) Usnesení přednesl Václav Franc (viz níže). Usnesení bylo schváleno. 

 

 

Schůze byla zakončena ve 13:45 hodin. 

Zapsal Franc 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

USNESENÍ 

z výroční  členské schůze Střediska východočeských spisovatelů v Pardubicích 

22.dubna 2017, restaurace Philadelphia 

 

 

Výroční členská schůze: 

 

1) vyslechla a schválila zprávu o činnosti za rok 2016 (přednesla Kopecká) 

2) vyslechla a schválila zprávu o hospodaření za rok 2016 (přednesl Franc) 

3) vyslechla a schválila zprávu revizní komise (přednesl Pešát) 

4) vyslechla informaci o chystaném sborníku „O cestách a cestování“ (přednesl Hrabinec) 

5) vyslechla informaci o soutěži Pardubické střípky (přednesla Cihlová) 

6) vyslechla informaci o bulletinu Kruh (přednesl Dušek) 

7) vyslechla informace o akcích v jednotlivých oblastech (přednesli vedoucí oblastí a další členové) 

8) schválila změnu vedoucího oblasti Orlicko, za odstupujícího Milana Duška schválila Martina 

Vídenského 

9) schválila navýšení počtu výtisků bulletinu Kruh od čísla 48 na 130 výtisků. 

 

Za návrhovou komisi sepsal 

Franc 

 

 

 

 

 

 


