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Východočeské středisko Obce spisovatelů – zápis z členské schůze,  
konané dne 18.4.2009,  ve13.00hod., Pardubice, restaurace Philadelphia: 
 
Podle dostupných informací se omluvili: D.Zlatníková, J.Hrabinec, J.Dvořák, M.Kubátová, 
M.Bastl, B.Jiravová, E.Kulakovská, H.Hrabincová, J.Bednářová, J. Jonáš 
Přítomni: viz prezenční listina. 
 
1) Prezentace – 12.30 
U vchodu předloženy k nahlédnutí všem členům desky s „Pamětmi“ Vč. střediska, které 
inspirativním způsobem zakládá B. Jiravová a žádá všecky členy o zasílání fotografií, 
novinových výstřižků, příp. pozvánek na akce atd., zkrátka všech materiálů, které mohou 
dokumentovat naši činnost. 
 
2) Zahájení schůze – M. Marboe – 13.00 
Členové vyzváni k přihlášení se na www.besednik.cz (autoři literatury pro děti a mládež). 
Zájemci o členství v SALDM (Sdružení autorů literatury pro děti a mládež, hlásit se u J. 
Faltuse). Autoři literatury pro dospělé – členové ústřední OS, kteří mají zájem spolupracovat 
s knihovnami a časopisem Biblio, se podepíší na papír u prezence, příp. se do konce měsíce 
přihlásí u M.Marboe. 
 
3) Volba návrhové komise:  
plénum navrhlo tyto kandidáty do návrhové komise: A.Kordíková, M.Dušek st., J.Lukášek. 
Návrh byl členskou schůzí schválen ( nesouhlasí: 0, zrdžel se 1 ). 
M.Marboe upozornila, že příští rok bude členská schůze volební a požádala všecky přítomné, 
aby již teď přemýšleli nad vhodnými kandidáty do výboru, kteří by byli ochotni nezištně 
pracovat a osvěžit výbor, který se převážně skládá z „dříve narozených“ 
 
4) Projednání jednotlivých zpráv o činnosti v roce 2008: 
 
- Výroční zpráva 2008 – M.Marboe – celý text zprávy je uveden na www.spisovatelevc.cz. 
- Zpráva o hospodaření – M.Marboe zastoupila omluveného J.Hrabince a seznámila podrobně 
účastníky schůze s výsledky hospodaření za rok 2008, všichni členové střediska mají možnost 
do zprávy nahlédnout  po vyžádání u M.Marboe. 
- Zpráva revizní komise – revizní komise ve složení P.Holečková-předsedkyně, J.Jiravová-
členka, přednesla zprávu o kontrole předložených dokumentů ( Výroční zpráva 2008, Zpráva 
o hospodaření 2008, účetní doklady ), ve které konstatovala, že všechny dokumenty 
prostudovala a potvrzuje jejich správnost. 
 
- Zprávy jednotlivých oblastí a sekcí, za období 2008 i aktuálně: 
 
Orlicko/M.Dušek st. 
Vysočina  /F.Uher 
Pardubicko + sekce začínajících autorů/H.Cihlová 
 
Za podpory vedoucích oblastí se představili noví členové: 
oblast Orlicko 

paní Marie Ungrátová, nová členka klubu, sekce začínajících autorů, píše básně a 
povídky, aktivní i výtvarnými pracemi ( reliéfy ze dřeva, ilustrace, portréty, ... ) právnička, 
kandidátka na členství ve středisku, 

 
oblast Vysočina 
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Václav Chalupa, nový člen klubu sekce začínajících autorů, autor sbírky básní Co se 
skrývá v hoblinách, ochotník, amatérský hudebník, kandidát na členství ve středisku (o 
členství v klubu má zájem i přítomná pí Chalupová) 
 měli jsme možnost se osobně seznámit s panem Miroslavem Skačanim, který je od 
prosince členem střediska, lékař – psychiatr, člen ústřední OS, autor dvou románů: Vraždy ze 
závisti, Pomoc, trpím depresí, v současné době se natáčí film podle jeho předlohy napsané na 
motivy příběhu heparinového vraha. Pokud bude do podzimu v distribuci, pokusíme se uvést 
jej na podzimním maratónu 
 
oblast Pardubice 
 Jiřina Valachovičová, nová členka, která byla přijata do střediska, autorka knížky pro 
děti Babi, povídej pohádku a souboru povídek pro dospělé Stonek růže, učitelka v důchodu. 

Hana Křivánková, členka klubu, sekce začínajících autorů, studentka, účastní se 
literárních soutěží, prezentovala své práce na internetu: www.webhumanita.cz, www.liter.cz, 
www.nuda.cz., kreslí, čte. 

dále byli členové informováni, že novou čestnou členkou střediska se stala paní Marie 
Kubátová z Vrchlabí, která v současné době obdržela cenu Boženy Němcové (cena Akademie 
literatury české) za knihu Haraburdí aneb Jak se líhnou knížky. Laudatio napsal náš čestný 
předseda doc. J. Dvořák, na slavnostním předání cen v pražském Klementinu ho přednesla 
M,. Marboe, z knihy četla herečka G. Vránová. 

pro doplnění informací, je novou členkou klubu i paní Drahomíra Holmannová, která 
přítomna nebyla. 
 
výtvarná sekce/P.Vrbacká: sekce plánuje na konec května setkání svých členů,   
dramatická sekce/J.Kraus: pozvánka na autorské čtení I.Krause ( 8.6.2009 )  
hudební/E.Kulakovská: M.Marboe v zastoupení vyzvala členy, kteří mají zájem o práci 
v hudební sekci, aby kontaktovali E. Kulakovskou (elleonorka@seznam.cz, tel: 731 465 190 ) 
 
- Zpráva o Východočeském uměleckém maratónu 2008 (je na internetu) – I.Tajovská: 
zdůraznila, že novinkou v rámci Maratónu 2008 bylo otevření koutků východočeských 
spisovatelů ve dvou knihkupectvích: Helios Pardubice a Náchod, a že počet akcí se rozrostl 
do 25 měst a odhaduje se cca na 2000 účastníků, 
M.Marboe dále informovala o změnách v organizaci Maratonu 2009: 
- koordinaci programu povede  tajemnice, L.Kadlecová, 
- program bude průběžně aktualizován prostřednictvím www.spisovatelevc.cz, 
- organizátoři budou hlásit své akce vedoucím oblastí a sekcí a ti budou spolupracovat s L. 
Kadlecovou na tvorbě programu, 
- Maratón bude letos probíhat pod názvem 5. Východočeský umělecký maratón, a to v období 
od 1.10. do vánoc 2009, v září probíhající akce budou zařazeny do prologu, slavnostní 
zahájení je plánováno na čtvrtek, 1.10.2009.  
Ředitelkou maratónu zůstává zástupkyně Iva Tajovská, která zajistí zahájení v Pardubicích (v 
součinnosti s Marboe a Cihlovou). S propagací pomůže výtvarná sekce a J. Kraus, který se též 
pokusí jako hosta pozvat na zahájení J. Grušu. Zajištění křtu sborníku v Přelouči mají na 
starosti B. Jiravová a J. Jiravová, které též zkoordinují spolupráci s och. divadlem z Chvaletic. 
B.Tymichová nabídla spolupráci s Pohádkovým rokem a divadlem z Opočna, některé akce 
proběhnou v rámci maratónu. 
 
- Zpráva o bulletinu Kruh – Dušek 

– v roce 2009 se plánují ještě 3 čísla, č.16-červen, č.17-k 1.10., č.18-prosinec 
– výzva pro začínající autory, zejména mladé do 24 let! – předkládejte svoje práce 

k zveřejnění v bulletinu, 
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– výzva pro realizátory besed: posílejte ne-jen pozvánky, ale i krátkou zprávu o průběhu 
akce, 

– podmínkou pro zasílání Kruhu členům je placení členských příspěvků! 
– práce těch, kteří neplatí členské příspěvky, nebudou v Kruhu uveřejňovány! 

 
- Zpráva o přípravě  sborníku pro děti a mládež – M.Marboe ( za omluveného J.Hrabince ): 
předložené příspěvky jsou většinou poezie, stále ještě můžete své příspěvky zaslat! 
Nezapomeňte, že je potřeba přiložit krátký životopis s fotografií. Vše v elektronické podobě.  
Podmínky pro zúčastněné autory jsou stejné jako v minulých sbornících (fin. příspěvek na 
tisk), ilustrátor nepřispívá, ale jeho práce není honorována, jde o čestnou záležitost. 
 
- Zpráva o členské základně – L.Kadlecová – doplnila, že středisko má v současné době 112 
členů, 59 členů sekce literární, 53 členů klubu, že v sekci začínajících autorů je registrováno 
20 členů a že 25 literátů je zároveň členem ústřední OS. Na začátku roku byl jako zatím 
poslední přijat do ústřední OS básník JUDr. Ladislav Vondrák. Vedoucí oblastí napíší 
M.Marboe ty své členy, které by bylo možné k přijetí do ústřední OS navrhnout – podmínkou 
jsou publikované nejméně 2 knihy (nikoli brožurky) 
 
5) Seznámení s plánem práce na rok 09 – M.Marboe seznámila přítomné členy s výborem 
zpracovaným a schváleným plánem práce na rok 2009, který je v letošním roce orientován na 
děti a mládež ( jako tvůrčí osobnosti i jako posluchači a čtenáři ). 
Díky grantu můžeme v letošním roce vydat nadějnou prvotinu autora do 24 let – zájemci 
hlaste se buď u vedoucího své oblasti, anebo u vedoucí sekce začínajících autorů. 
 
6) Informace o rozsáhlejších pravidelných akcích: 
 
Literární Vysočina – P.Musílek – viz www.literarnivysocina.com, 
 
Dny  poezie Broumov – V. Kopecká: spolupráce s polskými autory, letos již 10.ročník – 
sousedská setkávání – mají rozsáhlejší grant, vydají tedy nové knihy a též poezii pro děti.  
 
Kavárna U notáře, Havlíčkův Brod– 20-25 akcí ročně, Listování – spolupráce s knihovnou 
v H.B. (Za L. Vondráka referoval F. Uher). 
 
Z.Jirásek, prezentovat aktivity, které organizuje: 
Laskavé večery Slatiňany: již 62 akcí od roku 2003, vystupují většinou amatéři – poezie, 
povídky, písničkáři, vážná hudba, aktuální pozvánka:  – 14.5. – beseda s J.Černým, hudebním 
kritikem 
Obořice u Nasavrk ( festival  Obřice, jedna báseň ): aktuální pozvánka - první ročník– 11.7. – 
hudba, čtení, povídání ( opět většinou amatéři ), vyzývá výtvarníky k prezentaci výtvarných 
prací během festivalu. (Účast zatím přislíbily výtvarnice J. Jiravová a T. Sigmundová) 
čajovna Luna v Chrudimi: vyzývá k využití zajímavého prostoru v jeho čajovně, vhodné 
k intimnější produkci v příjemném prostoru čajovny. 
 
Poetická soutěž o nejlepší báseň roku Stříbrná bula – J.Bruthans: od roku 2003, každoroční 
vydání sborníku poezie. Práce jsou vybírány odborníky i laickou veřejností, aktuálně se 
připravuje ročník 2009. (Z našich recenzentů již pomohli J. Hrabinec, V. Uher, J. Faltus) 
Letos se vybírá z 298 příspěvků, vše na internetu. 
  
Přestávka. 
 
Informace o grantech – L. Kadlecová  
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– opakovaně upozornila členy na možnost čerpat finanční prostředky na realizaci 
autorských čtení dětem a mládeži, která jsou uskutečňována mimo aktivity knihoven. 
Finance jsou k dispozici jednak na pokrytí přímých nákladů s těmito akcemi ( 
cestovné, propagace apod. ) z grantu Pardubického kraje a jednak na vyplacení 
honoráře autorovi za realizaci akce. Více na www.spisovatelevc.cz.  Dále byli 
přítomní informováni o tom, že není v tuto chvíli potřeba respektovat termíny 
uzávěrek ( první uzávěrka pro předkládání byla 15.4.2009 ). Aktuálně zaslal zprávu o 
plánovaném čtení jeden člen.   

– v návaznosti na toto téma se rozpoutala diskuse o tom, za jakých podmínek mají  
besedy s dětmi smysl, kudy vede cesta k tomu, aby se beseda povedla a obohatila děti 
i autora ( spolupráce s učitelem na přípravě apod. ) 

– ostatní granty: vedle standardních sponzorů jsme oslovili např. MK ČR ( řízení je 
zastaveno ze strany MK ), Královehradecký kraj, aj. 

 
7) Info na závěr: 
 
!!! Důležité!!! M.Marboe požádala členy, aby vzali na vědomí, že VčSOS nebude podporovat 
žádosti členů o dotace, pokud se tyto budou křížit s žádostmi střediska. Zájem celku bude 
vždy nadřazován nad zájem jednotlivce.  
 
Rok K.H.Máchy – M. Marboe vyzvala členy, aby jí poslali informaci, zda  a jak se v příštím 
roce zapojí do oslav výročí K.H.Máchy, 
Svět knihy Praha 14.-17.5 – M.Marboe připomněla, že ústřední OS pořádá čtení aforismů, 
z našich členů se L. Kadlecové zatím nikdo nepřihlásil. Pokud by ještě naléhavý zájem číst 
byl, lze se přihlásit u M.Marboe (ovšem už bez možnosti zařazení do katalogu). 
Z Vč. střediska se čtení na Světě knihy za PEN klub zúčastní M. Marboe. Bude číst 16. května 
v 16.30 hod. v prostorách PEN klubu na výstavišti z připravované knihy povídek pro 
teenagery Hustej cápek, vole 
Drážďanská cena lyriky –  uzávěrka přihlášek do soutěže je září 2009. Výzva bude uveřejněna 
v Kruhu. 
 
8) Diskuse  

– Diskusi zahájil pan J.Krečmer a všechny přítomné potěšil recitací básně Jaroslava 
Seiferta Hora Říp. Poté vyzval členy dramatické sekce, aby příště převzali iniciativu a 
toto pomohli zavést jako tradici. M.Marboe vyzvala poté členy, aby i oni pomohli tuto 
tradici zavést a před příští schůzí zaslali svoje návrhy na recitaci k rukám pana 
Krečmera. Poté budou zařazeni do programu. 

– J.Lukášek pozval všechny na 19.9.2009 do Deštného na prezentaci vzniku horské 
služby v Čechách, pestrý program bude obsahovat ukázky záchranných akcí, vyjde při 
této příležitosti knížka Rampušák vypravuje, která obsahuje pravdivé příběhy ze 
záchranářského života, ... 

– J.Kraus – otevřel diskusi na téma větší popularizace Maratónu, zejména v Pardubicích 
a okolí. M.Marboe vyzvala členy k aktivitě a k tomu, aby  se přihlásili, budou-li 
schopni a ochotni se na propagaci podílet 

 
 
9) Usnesení návrhové komise 

J.Lukášek přednesl za návrhovou komisi návrh usneseni. 
 
Členská schůze VčSOS, konaná 18.4.2009 v Pardubicích  
1) schvaluje: Výroční zprávu 2008, Zprávu o hospodaření 2008, Zprávu revizní komise, 

Plán práce 2009 předložený výborem, 
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2) bere na vědomí: zprávy z jednotlivých oblastí a sekcí, o Východočeském uměleckém 
maratónu, o bulletinu Kruh, informaci o grantech v rámci střediska, 

3) ukládá: přes vedoucí oblastí hlásit L.Kadlecové termíny jednotlivých akcí Maratónu 
2009, aby byla zajištěna koordinace programu, 

4) žádá začínající autory, zejména mladé do 24 let o častější příspěvky do Kruhu. 
 
Předložené usnesení bylo přijato. 
 
10) Závěr, rozloučení – 16.00hod. 
 
zapsala:  
Lenka Kadlecová, 18.4.2009 
schválila:  
Marcella Marboe, 21.4.2009 
 
 
 


