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  datum tisku: 22.8.2011 

Východočeské středisko Obce spisovatelů  - zápis z jednání výboru č. 2/2009 
 
Čas a místo konání:  
sobota, 18.4.2009, 
Pardubice, restaurace Philadelphia, Náměstí republiky 
 
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:  
............... 
Navrhovaný program jednání / program jednomyslně odsouhlasen 
 
1. Všichni členové výboru jednohlasně odsouhlasili návrh M.Marboe na koupi nového 
PC. 
 
2. Výbor posoudil návrh Blanky Kostřicové na doporučení žádosti o poskytnutí dotace 
na tisk její nově připravované knihy. Z předloženého návrhu vyplývá, že žádost by předložil 
nakladatel paní Kostřicové na krajský úřad Pardubického kraje. Výbor rozhodl, že doporučení 
nevydá. Důvodem je skutečnost, že by mohl vzniknout střet zájmů soukromé osoby a VčSOS 
u poskytovatele dotace. Výbor navrhuje prověřit možnost, zda by bylo možné rozšířit 
připravovanou žádost o dotaci na publikační činnost u Krajského úřadu Pardubického kraje o 
položku „ příspěvek na publikační činnost členů VčSOS“ . 
 
Úkoly: 
1. I.Tajovská: Vytvořit propagační stránku na 5.ročník Východočeského uměleckého 
maratónu 2009 a předat ji p. Bruthansovi, který ji zveřejní ve sborníku Střípky, 
2. L.Kadlecová: prověřit možnost rozšířit žádost o dotaci na publikační činnost dle textu  
viz. výše. 
3. Návrhy na další možné akce maratónu – M. Marboe 
            - Uspořádat vernisáž Umění a příroda – (obrazy, fotografie, čtení), pozvat na besedu 
prof. Šmajse z MU Brno – nápadu se ujala Vrbacká, sekce výtvarná 
 -  Uspořádat besedu a vyprávění o Sibiři – M. Kučera, příp. zrealizuje oblast Pardubice 
– Cihlová, Tajovská 
 -  Cestovatelské video o Africe se čtením z knih a besedou s P.Rybářem, příp. 
zorganizuje Marboe, Cihlová, Tajovská 
 
Zapsala: Lenka Kadlecová     
Pardubice, 18.4.2009  
 
Schválila: Marcella Marboe v.r. 
Řečany n.L., 21.4.2009 


