
 

 

ZÁPIS 

ze členské schůze Střediska východočeských spisovatelů, z. s. v restauraci Escobara v HK 

3. prosince 2016 

 

Schůzi zahájila předsedkyně Černošová ve 13.00 hodin. 

Přednesla její program – viz pozvánka. 

Byla zvolena mandátová komise (Marboe, Jirásek, Šindlerová) a návrhová komise (Franc, Vídenský, 

Javoříková). 

Vzhledem k tomu, že bylo přítomno pouze 26 členů, schůze není v takovém případě 

usnášeníschopná, byla tato schůze v 13.05 ukončena. 

 

Zapsal: Franc 

 

 

ZÁPIS 

ze členské schůze Střediska východočeských spisovatelů, z. s. v restauraci Escobara v HK 

3. prosince 2016 

 

Náhradní schůzi zahájila předsedkyně Černošová ve 13.15 hodin. 

Náhradní členská schůze se uskutečnila podle stanov, v takovém případě je schůze usnášeníschopná 

za přítomnosti libovolného počtu členů a ke schválení usnesení již stačí většina hlasů přítomných 

členů. 

Program náhradní členské schůze byl shodný s programem schůze předešlé. Členská schůze jej 

schválila. 

 

1) Zprávu o členské základně přednesl Franc. Středisko má 95 členů. Ze  SVčS, z. s. vystupuje na 

vlastní žádost pan Roman Troják. Dále bylo členské schůzi předneseno, že členství zaniká podle 

stanov SVčS, z. s., a to článku 4) písmene f) neuhrazením členského příspěvku, a to těmto 

členkám a členům: 

 

 

Podobová Klára 

Kulakovská Elena 

Rudolfová Lucie 

Pacolová Jana 

Miletínová Julie 

Mikuš Filip 

Dovrtělová Michaela 

Křivánková Hana. 

 

Všichni jmenovaní byli výborem opakovaně písemně oslovováni, na což nereagovali, a dlouhodobě 

neplnili své členské povinnosti. Pokud někdo z těchto jmenovaných nesouhlasí se zánikem členství, 

nechť kontaktuje předsedkyni, tajemníka nebo vedoucí oblastí. A následně uhradí členské příspěvky. 

Pokud tak neučiní, bude k 31. 12. 2016 jeho členství považováno za ukončené. 

 

Představila se nová členka Jana Maternová. 

 

2) Zprávu o publikační činnosti přednesla Černošová. Pochválila práci redakční rady Kruhu v čele s 

panem Duškem. Dále doc. Hrabince za přípravu sborníku "O mužích a pro muže." 

Zprávu doplnila Marboe, která vyzvala k hledání sponzorů. Dále doplnil Hrabinec informaci, že 



příští rok se plánuje sborník na téma "O cestách a cestování". 

 

3) Po předneseném návrhu a zdůvodnění Černošové byly po krátké diskusi členskou schůzí 

jednohlasně schváleny příspěvky na rok 2017, které jsou přijaty v následující výši: 

400 Kč - studenti a důchodci 

500 Kč - ostatní 

200 Kč - členové organizační sekce 

Sekce začínajících autorů nebude dále finančně zvýhodněna. Tito členové mají stejná práva a 

publikační možnosti jako ostatní. 

V rámci příspěvku má každý člen nárok na 4 výtisky bulletinu Kruh, jeho předplatné je tudíž 

zrušeno. 

Splatnost členského příspěvku je do 30. dubna 2017. 

 

4) Zprávu o průběhu 12. východočeského uměleckého maratónu přednesli vedoucí oblastí. 

Pardubice - město (Cihlová), Pardubice - venkov (Marboe), Hradecko (Kopecká), Orlicko (Dušek). 

Dušek dále vyzval, aby členové o svých akcích posílali informace do Kruhu.   

Kopecká připomněla, aby vedoucím oblastí či přímo jí do konce ledna 2017 členové posílali 

informace o své činnosti pro výroční zprávu o činnosti za rok 2016. 

 

5) Javoříková informovala o činnosti výtvarné sekce. Upozornila na výstavu, která začíná vernisáží 

3. ledna 2017 v Pardubicích. Informaci doplnil Hoza o výstavě fotografů v Pardubicích, která 

potrvá do poloviny ledna 2017.  Frydrych nabídl možnost vystavovat pro výtvarníky v Polici nad 

Metují. 

 

6) Černošová informovala o stavu dotací a grantů a nutnosti obsazení funkce hospodáře, vyzvala 

členy, aby se někdo funkce ujal. Může to být i někdo mimo členskou základnu. Nikdo se zatím 

nepřihlásil. 

 

7) Vzhledem k tomu, že na funkci výboru rezignovala Monika Hojná, o čemž předsedkyně členskou 

schůzi informovala, zvolila členská schůze do výboru Martina Vídenského, který funkci přijal. 

 

8) V diskusi padaly návrhy na další kandidáty pro práci ve výboru a hospodáře. Zatím bez výsledku. 

 

9) Návrh termínu výroční členské schůze členská schůze odsouhlasila - sobota 22. dubna 2017 

v 11.00 hodin v Pardubicích v restauraci Philadelphia. 

 

V závěru Černošová poděkovala výboru i všem členům za dosavadní činnost a Marboe poděkovala 

Černošové za činnost pro SVčS, z. s. 

 

 

Členská schůze jednohlasně schválila usnesení (přítomno 26 členů) a po té byla schůze v 14:50 

hodin ukončena. Následovala neoficiální část setkání. 

 

 

Zapsal: Franc 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

USNESENÍ 

ze členské schůze Střediska východočeských spisovatelů, z. s. v restauraci Escobara v HK 

3. prosince 2016 

 

Členská schůze: 

 

1) schválila program 

2) vyslechla zprávu o vývoji členské základny, tj. o nově přijatých členech v roce 2016 a o zániku 

členství výše uvedených autorů 

3) vyslechla zprávu o publikační činnosti v roce 2016 

4) jednomyslně odhlasovala a schválila změnu výše členských příspěvků na rok 2017, tj.: 

400 Kč - studenti a důchodci 

500 Kč - ostatní 

200 Kč - členové organizační sekce 

Sekce začínajících autorů nebude dále finančně zvýhodněna. Tito členové mají stejná práva a 

publikační možnosti jako ostatní. 

V rámci příspěvku má každý člen nárok na 4 výtisky bulletinu Kruh, jeho předplatné je tudíž 

zrušeno. 

Splatnost členského příspěvku je do 30. dubna 2017. 

 

5) vyslechla zprávy o 12. Východočeském uměleckém maratónu v jednotlivých oblastech 

6) zvolila do výboru Martina Vídenského 

7) schválila návrh na termín výroční schůze, a to na sobotu 22. dubna od 11. 00 v restauraci 

Philadelphia v Pardubicích 

 

 

Zapsal: Franc 

 


