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Východočeské středisko Obce spisovatelů  - zápis z jednání výboru č. 1/2009 
 
Čas a místo konání:  
pátek, 6.3.2009, 
Pardubice, Evropský společenský dům ( 1.patro – historický sál ), Perštýnské nám. 
 
Účastníci jednání: 
Předsedkyně: Marcella Marboe – přítomna, vede jednání 
Členové výboru: 
Tajovská Iva -  přítomna   
Cihlová Hana - přítomna  
Kraus Josef - přítomen 
Vrbacká Pavlína – přítomna,  
Dušek Milan - přítomen   
Faltus Jiří – přítomen 
Uher František - přítomen 
Tajemnice: Lenka Kadlecová –  přítomna, zápis 
Pozvaní hosté:  
Bruthans Jiří - přítomen 
Urbanová Marta -  přítomna 
Kulakovská Elena - nepřítomna 
 
Navrhovaný program jednání / program jednomyslně odsouhlasen 
 
1 Informace z ústředí OS v Praze, z direktoria Zlaté stuhy, z direktoria Zlaté stuhy, 
z Akademie literatury české, z valné hromady IBBY (Marboe): 
 
... hospodaření ústřední OS – popis aktuální situace , 
... snížení dotace na kolektivní členy – návrh neprošel výborem ústřední OS, 
... v roce  2010 – výročí K.H. Máchy – hlásit akce k tomuto výročí M.Marboe ( Uher, Kraus ) 
– předá info na ústřední OS, 
... kdo chce číst aforismy 15.5. ve 12.00 na Světě knihy ( 14.-17.5. ) – přihlásí se u 
L.Kadlecové do 13.3., 
... Portál české literatury ( vznikl za finanční podpory MK ČR ) – ústřední OS požádá, aby 
byla stanovena kritéria pro umístění literátů na portálu, v tuto chvíli pravidla nejsou, 
... nové www stránky ústřední OS, nové Dokořán, 
... náš člen Ladislav Vondrák byl přijat do ústřední Obce spisovatelů, 
... členové ústřední OS budou osvobozeni od konferenčních poplatků na akcích pořádaných za 
účasti ústřední OS, 
... při platbách členských příspěvků do ústřední OS používejte jako v.s. číslo členské 
legitimace, 
... kontakt na právničku OS: Kokošková - kokoskova@volny.cz – bezplatně poradí ve věcech 
souvisejících s vaší literární činností, 
... 26.3. v 8.00 odjíždí od Fantovy kavárny ( Praha - Hlavní nádraží ) na Veletrh dětské knihy 
Liberec autobus , zájemci přihlásit se do 13.3. u J.Faltuse, 
... cena Boženy Němcové bude letos udělena Marii Kubátové, předání proběhne 4.4.2009 od 
14.00 v Zrcadlové síni Klementina, kdo se chce zúčastnit, přihlásí se u M.Marboe 
 
1. Zprávy z oblastí*: 
- Pardubice ( Cihlová )  



zapis_jv_1_2009  2/3 

  datum tisku: 22.8.2011 

- Orlicko ( Dušek )  
- Vysočina ( Uher ) 
 
2. Zprávy ze sekcí*: 
- začínající autoři ( Cihlová )  
- dramatická ( Kraus )  
- výtvarná ( Vrbacká ) ... plánuje schůzku sekce na březen, vyzývá  literáty, aby 
poptávali výtvarné práce pro svoje publikace. 
 
* Viz Výroční zpráva VčSOS na www.spisovatelevc.cz. 
 
3. Stav projektů a akcí: 
- Zlatá bula ( Bruthans ) 
... výbor schválil možnost využít účet jako transfer pro účastnické poplatky na Zlatou bulu, 
- Bulletin Kruh ( Dušek ) ... rubrika „Mladých a začínajících autorů“, č.16 bude 
v červnu, 
- Sborník ( Hrabinec s. ) ... zatím 10 příspěvků, uzávěrka příspěvků do konce března, 
- Maratón 2009 ( Tajovská ) ... z důvodu časové zaneprázdněnosti rezignuje na funkci 
ředitelky Maratónu, návrhy na náhradu: V.Kopecká, J.Jonáš. 
 
4. Členská základna ( Kadlecová ) 
4.1 Návrh na přijetí nových členů VčSOS: 
... Mgr. Jiřina Valachovičová – učitelka-důchodkyně z Hradce Králové, napsala dvě knihy, 
jednu pro děti, jednu sbírku povídek pro dospělé, zařazení: Pardubicko, literární sekce 
... PhMr. RNDr. Marie Kubátová – původním povoláním magistra farmacie, renomovaná 
autorka literatury pro děti i pro dospělé, zařazení: Pardubicko, literární sekce, čestná členka. 
Výbor návrhy projednal a nové členy jednohlasně přijal. 
4.2 Informace o nových členech Klubu: 
... Hana Křivánková – Pardubicko, sekce začínajících autorů, 
Výbor vzal informaci na vědomí. 
4.3 Odstupující členové 
I.Harák, J.Studený – na vlastní žádost. Výbor vzal informaci na vědomí. 
4.4 Evidenční listy  stávajících členů 
termín pro uzavření – 31.12.2009 
4.5 Členské příspěvky  
Vedoucí oblastí obdrželi seznamy členů obsahující informaci o aktuálním stavu plateb 
členských příspěvků ( včetně historie ). Tyto seznamy použijí pro záznam informací o 
distribuci bulletinu Kruh č. 15.  
 
5. Granty, sponzorské dary ( Kadlecová, Marboe ) 
- MK ČR ... pozastaveno výběrové řízení pro nedostatek poskytnutých finančních 
prostředků, 
- Pardubice město – dostali jsme 25 000Kč na  celoroční činnost ( mimo akce Maratónu 
), grant obsahuje finanční prostředky na vydávání Kruhu ( prezentace tvůrčích počinů 
mladých, začínajících autorů do 24let ), na cestovní náklady a propagaci besed a čtení autorů 
pro děti ve školách, na přípravu a tisk prvotin mladých autorů do 24 let. 
- Sponzorský dar „autorská čtení 2009“ – sponzorský dar určený na honoráře autorů, 
kteří realizují besedy a autorská čtení pro děti ve školách ( více na www.spisovatelevc.cz ) 
- Královehradecký kraj – podány žádosti. 
- Pardubický kraj – podána žádost 
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- Kraj Vysočina – žádost bude podána. 
 
6. Plán práce  2009 – viz www.spisovatelevc.cz . 
 
7. Výroční zpráva 2008 ... bude umístěna na www.spisovatelevc.cz . 
 
8. Členská schůze se uskuteční 18.4.2009, 13.00hod. v Pardubicích, místo bude uvedeno na 
pozvánkách. 
 
Úkoly (  kdo: co ... do kdy ): 
 
1. M.Marboe: předat info na ústředí o akcích k výročí K.H.M. ... průběžně. 
2. L.Kadlecová:  info na ústředí o účastnících čtení aforismů na Světu knihy... co 
nejdříve po 13.3.2009. 
3. Jiří Faltus: předá info na ústředí o účastnících cesty na veletrh do Liberce... co nejdříve 
po 13.3.2009. 
4. Vedoucí oblastí: s členskou základnou zaktualizovat evidenční listy. Pokud u 
některých členů nebudou mít možnost EL předat, tak vrátí L.Kadlecové a ta dokončí 
distribuci poštou... podle možností co nejdříve. 
5. Vedoucí oblastí: informovat členskou základnu o možnosti požádat o finanční 
příspěvek na cestovné a propagaci při realizaci autorských čtení a besed ve školách a o 
možnosti požádat o čerpání honoráře ze sponzorského daru „autorská čtení 2009“... podle 
možností co nejdříve. 
 
Zapsala: Lenka Kadlecová     
Pardubice, 6.3.2009  
 
 
Schválila: Marcella Marboe v.r. 
Pardubice, 6.3.2009 
 
 


