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Východočeské středisko Obce spisovatelů  - zápis z jednání výboru č. 6/2008 
 
Čas a místo konání:  
pátekí, 12.12.2008, 
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:  
Krečmer Josef  - přítomen 
Stejskal Jan - přítomen 
Urbanová Marta -  přítomna 
Kulakovská Elena - přítomna 
Paštiková Jaroslava - přítomna  
Kopecká Věra - přítomna 
 
Navrhovaný program jednání / program jednomyslně odsouhlasen 
 
1 Informace 
- z volební schůze ústřední OS v Praze (M.Marboe): ve výboru dva naši zástupci M. 
Marboe a Petr Poslední, P. Poslední kooptován do výboru, probíhají razantní změny 
v administrativě ústřední Obce ( sekretariát, administrátor www ) 
- o soutěži pro studenty středních škol a Zlatá stuha (M.Marboe): propozice budou na 
www.spisovatelevc.cz  ...  H.Cihlová, J.Faltus 
- o grantech, dotacích (minulých, budoucích) – (L.Kadlecová): 
... 2008:  žádosti předloženy v hodnotě 106 000Kč, obdrženo 99 000Kč 

Maratón – Pardubice město/20 000Kč, Pardubice kraj/15 000Kč 
Sborník -  Pardubice město/10 000Kč, Pardubice kraj/10 000Kč, město 
Přelouč/10 000Kč, 
bulletin – Hradec kraj/10 000Kč, město Lanškroun/ 3 000 Kč 
na průběžnou činnost – ústřední Obec spisovatelů/21 000Kč 

... 2009: podle plánu práce se zaměřením na podporu autorů při aktivitách ve školách, grant 
O2 předložený v květnu 2008 na pořádání Maratónu 2009 zaměřeného na děti a mládež nebyl 
přidělen, 
- o www stránkách – e-shop ( M.Marboe, M.Urbanová): 
www stránky jsou hezké, aktuální, členové málo používají, musí se naučit! 
e-shop = posílat knihy přes internet – p.Urbanová vyzývá členy, kteří by měli zájem pomoci s 
organizováním a provozováním e-shopu, 
- o stanovách (L.Kadlecová) … text stanov umístíme na web 
2 Návrh plánu na rok 2009 – (I.Tajovská, všichni přítomní) 
návrhy výboru z jednání: 
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... festivalová organizace čtení ( J.Faltus ), 

... organizátor Maratónu 2009 „na plný úvazek“ ( I.Tajovská ) 

... připravit literární soutěž ( F.Uher ) 

... Umělecký maratón 2009 rozšířit na celý podzim ( Podzimní umělecký maratón ) ( 
M.Marboe ) 
... uspořádat výjezdní zasedání výboru ( M.Marboe ) 
... založit hudební sekci ( M.Marboe ) 
... podpora autorů při autorských čteních ve školách ( L.Kadlecová ) 

návrh plánu na rok 2009 bude na webu, členové se mohou vyjádřit, návrhy a připomínky 
poslat I.Tajovské,  
 
3 Členská základna (návrh na přijetí nových členů) – (L.Kadlecová) 
... návrh na přijetí za členy VčSOS: 
Miroslav Skačani – člen ústřední Obce spisovatelů , z Jihlavy, zařazení: oblast Vysočina, 
sekce literární – vydal čtyři knižní tituly ... všichni pro, schválen, 
Lukáš Vavrečka – experimentální poezie a próza – tři knižní tituly, zařazení: oblast Pardubice, 
sekce literární ... všichni pro, schválen, 
... noví členové Klubu: 
Krystýna Moučková – studentka, oblast Pardubice 
Blanka Veselá – studentka, oblast Pardubice 
Zuzana Konopáčová – studentka, oblast Pardubice 
Božena Tymichová – píše pohádky z Opočna, zatím nic knižně nevydala, oblast Orlicko 
Jiří Popelka – Brandýs n.Orl., píše poezii, atd., zatím nic knižně nevydal, oblast Orlicko 
 
4 Nový evidenční list ( EL ) člena, používání členského čísla – ( L.Kadlecová ) 
... od 1.1.2009 bude EL na webu, má dvě části – každý uchazeč o členství vyplní podle 
obsažených instrukcí  s pomocí stávajícího člena, který členství doporučí a co nejrychleji 
doručí k mým rukám, obdrží odkaz na stanovy, členské číslo ( použije jako variabilní symbol 
) a může zaplatit členský příspěvek, kandidáti na členství ve Středisku obdrží členské číslo až 
po schválení výborem, 
... pro rok 2009 se zavádí jako v.s. pro všechny platby členské číslo, je nevhodné používat 
rodné číslo!!!, členské číslo bude členům oznámeno společně s výzvou k uhrazení členských 
poplatků na rok 2009 a bude rovněž doplněno do seznamu členů na webu, aby měl každý 
možnost si ho při platbě ověřit, 
 
5 Úvaha o založení hudební sekce (Tajovská, Kulakovská E., Stejskal, Krečmer) ... 
členové sekce obstarají hudební část programů organizovaných střediskem, Elena Kulakovská 
-  vedoucí sekce,  zájemci o práci v hudební sekci, hlaste se na elleonorka@seznam.cz ! 
 
Úkoly (  kdo: co ... do kdy ): 
 
1. L.Kadlecová:  všem členům poslat výzvu k uhrazení členských příspěvku na rok 2009 
/ do 31.1.2009, 
2. I.Tajovská, H.Cihlová: připraví podklady pro návrh struktury typových akcí pro 
minoritní skupiny: senioři, postižení a děti a mládež pro přípravu grantů na celoroční činnost/ 
do 15.12.2008, 
3. M.Marboe, I.Tajovská: umístit návrh plánu práce 2009 k připomínkování členskou 
základnou na web.  / do ??? 
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Zapsala: Lenka Kadlecová     
Pardubice, 12.12.2008  
 
 
Schválila: Marcella Marboe v.r. 
Pardubice, 12.12.2008 
 
 


