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Východočeské středisko Obce spisovatelů  - zápis z jednání výboru č. 5/2008 
 
Čas a místo konání:  
pondělí, 8.9.2008, 
Pardubice, Dům hudby, klubovna č. 220 ( 1. patro ) 
 
Účastníci jednání: 
Předsedkyně: Marcella Marboe – přítomna, vede jednání 
Členové výboru: 
Tajovská Iva -  přítomna   
Cihlová Hana - přítomna  
Kraus Josef - přítomen 
Vrbacká Pavlína – omluvena,  
Dušek Milan - přítomen   
Faltus Jiří – přítomen 
Uher František - přítomen 
Tajemnice: Lenka Kadlecová –  přítomna, zápis 
Pozvaní hosté: 
Jiravová Blanka - nepřítomna   
Jiravová Jarmila - omluvena   
Kopecká Věra - omluvena 
Kordíková Alena - nepřítomna   
Krečmer Josef  - omluven,  
Lukášek Josef -nepřítomna 
Urbanová Marta - přítomna   
Velehradská Milada - přítomna  
Vlčková Věra - nepřítomna 
Paštiková Jaroslava - přítomna  
Kučera Miloslav - přítomen 
 
 
Navrhovaný program jednání / program jednomyslně odsouhlasen 
 
1) Marboe:  informace z ústředí OS Praha 
15.11.2008, 10.00 se uskuteční volební valná hromada OS,  
... apelujeme na účast všech členů OS – připomenou jim vedoucí oblastí !!! 
... výbor rozhodl o kandidatuře Marcelly Marboe do Rady OS a o tom, že do revizní komise 
podpoříme kandidaturu Milana Hrabala !!! 
 
15.11.2008, 17.00 začíná (ne)reprezentační ples OS v hospodě Na Marijánce, Břevnov, 
tram.22,  druhá stanice za Pohořelcem, 
vstupné: členové OS zdarma, nečlenové ( partneři ) 100 Kč 
ubytování: v ceně 1000Kč za dvoulůžkový pokoj se snídaní ... nutno závazně objednat na OS 
 
... setkání bohemistů: M. Marboe prezentovala prozaiky Střediska soustředěné ve Sborníku 12 
 
2) Marboe: informace z jednání výboru SALDM 
... sborník pro „teenagery“ – kontaktní osoba na OS Zdeněk Slabý – výzva k zaslání 
příspěvku, zatím přišly jen dva !!! 
... soutěž „dětská opera“ – záměr pozastaven, 
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... Zlatá stuha – pokud budou mít nakladatelství zájem zúčastnit se soutěže Zlatá stuha, předají 
do soutěže dva výtisky knihy na OS,  
... nikdo z přítomných nereagoval na výzvu k účasti v porotě soutěže Zlatá stuha,  
 
3) Marboe: www stránky - www.euro.glacensis.cz 
... Jiří Hrabinec ml. ve spolupráci s M.Marboe vytvořil výše uvedenou www stránku bez 
nároku na finanční odměnu, 
... p.Urbanová poslala 2 000Kč jako sponzorský dar na tvorbu www stránek, 
... na tlačítku AKTUALITY Marcella Marboe informuje o aktuálních změnách, 
... výbor jednohlasně schválil způsob finančních příspěvků za individuální prezentaci členů 
Střediska na www stránkách:  

500 Kč ... jednorázově za zavedení prezentace na stránky ( splatné před instalací ) 
200 Kč ... roční poplatek za udržování aktuálnosti( splatné při placení příspěvků ), pro 
rok 2008 prominuto 

... výbor jednohlasně schválil finanční odměnu pro administrátora Jiřího Hrabince ml. ve výši  
500 Kč měsíčně + podle možností navýšení, 
 
4) Marboe: sborník poezie, přidělení ISBN 
... sborník po prvních korekturách v tisku – editor Hrabinec, 
... bylo přiděleno ISBN, tj. jsme nakladatelství, můžeme vydávat vlastní knížky 
 
5) Marboe, Lukášek, Faltus: dotace na bulletin Kruh  
 
... v roce 2008 jsou k čerpání dotace ve výši 13 000Kč, doklady o čerpání je nutné dodat 
nejpozději do konce kalendářního měsíce, ve kterém budou finanční prostředky použity, 
 
6) Kadlecová, Marboe: příprava plánu akcí a plánu financování pro rok 2009, informace 
o grantech 2008 
 
Z přehledu čerpaných grantových a dotačních programů vyplývá, že bylo pro akce roku 2008 
požádáno o souhrnnou částku  107 000 Kč a získáme částku ve výši 99 000 Kč , detailní 
přehled je k dispozici u L. Kadlecové. 
 
7) Kadlecová: informace o členské základně 
Noví členové Klubu, výboru pro informaci: 

Miloslava Bičíková, oblast Pardubice, 
PhDr. Ivo Říha, oblast Pardubice, 
Mgr. Anna Kučerová, oblast Pardubice , 
Michaela Ulrichová, oblast Vysočina, začínající autoři, 

návrh na přijetí nového člena Střediska: 
MgA. Miloslav Kučera, oblast Pardubicko, próza, 

... schůze výboru návrh projednala a schválila. 
 
... bude připraven nový formát přihlášky / evidenčního listu a všichni stávající členové budou 
požádání o prověření, potvrzení a vrácení zpět, ( to vše za účelem dokončení aktualizace 
údajů o členské základně, kterou započala již I. Tajovská a z důvodu dodržování zákona na 
ochranu osobních údajů v praxi ) 
... byl představen postup pro přijímání nových členů, který je v souladu se Stanovami a měl 
by pomoci zjednodušit administrativu spojenou s touto procedurou,  
... aktuální seznam členů a stanovy budou umístěny na www.stránkách, 
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8) Marboe, Tajovská, Cihlová, Dušek, Uher: dokončení příprav na Maratón 2008 
... koutek východočeských autorů  v Pardubicích a  Náchodě ... poslední výzva k dodání 
knih!!!  
 
9) Kraus: informace o závěrečném čtení ... projedná osobně s předsedkyní 
program jednomyslně odsouhlasen 
 
 
Úkoly (  kdo: co ... do kdy ): 
 
1) Kadlecová: zaslat e-mailem info o kandidátech do Rady a do revizní komise OS na OS 
... do 8.10.2008, 
2) Dušek ... info o přijetí B.Kostřicové do OS uveřejnit v Kruhu ( pokud tak nebylo 
učiněno již dříve ) ... příští bulletin 
3) Kadlecová ... do databáze členů doplnit informace o členství ve spisovatelských 
organizacích ... do 31.12.2008 
4) vedoucí oblastí: informovat členy o www stránkách ( při příležitosti pozvání na 
Maratón budou informováni oficiálně ) ... co nejdříve 
5) Dušek, Faltus: zaslat M.Marboe seznam vydaných knih členů střediska za poslední tři 
roky + získané ceny, o kterých vědí ... do 1.10.2008 
6) Vrbacká:  zajistí tisk oficiálních papírů a obálek ... až obdrží schválené logo  
7) Vrbacká: zajistí tisk pozvánek a programu na Maratón ... co nejdříve! 
8) vedoucí oblastí a sekcí: poslat  e-mailem nebo předat písemně L.Kadlecové svoji 
představu o tom, na jaké výdaje spojené s realizací čtení, vernisáží, výstav, besed apod. 
realizovaných v průběhu roku by bylo potřeba nebo bylo prospěšné v budoucnu zajistit 
finanční prostředky ... nejpozději na příští schůzi výboru 
9) vedoucí oblastí a sekcí: zaslat e-mailem nebo předat osobně L Kadlecové připomínky 
k předaným seznamům členů ( zařazení do oblastí a sekcí a „Marcellina charakteristika“ ) ... 
nejpozději na příští schůzi výboru 
10) Kučera:  Maratón - zařídí zprávu pro ČTK a do regionálních medií a zajistí účast RTV 
, 
11) Tasovská: pošle dnes Kučerovi všechny podklady na Maratón ... co nejdříve 
12) Paštiková: vybere dodavatele na zajištění rautu na křest sborníku v Přelouči, 
13) Tajovská: zodpovídá za dokončení příprav na Maratón  

= dohodnout na radnici přípravu sálu ( dostatek míst na sezení ), 
= předat zodpovědným pracovnicím Magistrátu informaci jak bude organizován 
průběh zahájení a co je třeba zajistit ( uvítací sklenička vína pro všechny účastníky, 
přípitek pro cca 15 lidí, raut v dohodnutém rozsahu ),  
= zajistit pozvání a dopravu čestného předsedy,  
= předat podklady a informace P.Vrbacké k zajištění tisku pozvánek a programu a 
zajištění jejich distribuce v rámci Střediska a hostům,  
= zaslat M.Marboe seznam pozvaných hostů  ... nejpozději 22.9.2008 

14) Tajovská, Cihlová: v případě potřeby zajistit dva jednolůžkové pokoje v hotelu Kristl, 
15) Marboe a Tajovská ... namluví pozvánku na Maratón do regionálního rozhlasu, 
16) Cihlová: Umělecký salon - shromáždění a umístění knih a výtvarných věcí, očíslování 
a zajištění vstupenek, připravit informační plakát pro hosty 
17) Kraus a Studio Ágnes: Umělecký salon - připravit a realizovat losování ve druhé části 
programu, 
18) Marboe, Vrbacká. Umělecký salon - připravit a prezentovat informaci o autorech, 
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19) Kadlecová: připravit k projednání obsazení kulturních komisí na Magistrátu 
m.Pardubice, kraj Pardubice, m.Hradec, kraj Hradec ... na příští schůzi 
 
 
Zapsala: Lenka Kadlecová    Schválila: Marcella Marboe v.r. 
Pardubice, 8.9.2008     Pardubice, 8.9.2008 
 


