
ZÁPIS VÝBOROVÉ SCHŮZE 
 
Datum konání: 18. 5. 2009 
Místo: Dům hudby Pardubice 
 
Přítomni: (jména v zápise jsou uváděna bez titulů a křestních jmen) Marboe, Tajovská, 
Cihlová, Dušek, Faltus, Kraus, Jiravová, Vrbacká 
 
Omluveni: Kadlecová, Uher 
 
 
1. Výbor byl zahájen připomínkou úmrtí Vl. Nováka. Za VčSOS byly odeslány kondolence, 

středisko za podpory dramatické a výtvarné sekce během roku uspořádá vzpomínkový 
pořad na tohoto bývalého člena – čtení z jeho textů, vernisáž fotografií. Zajistí J. Kraus a 
P. Vrbacká. Vzpomínku v bulletinu Kruh Dušek a Macháček, materiály – texty, fotografie 
obstará – Marboe. 

 
2. Předsedkyně seznámila členy výboru s granty, které byly nebo budou v letošním roce 

finančně podpořeny. S ohledem na to, že se VčSOS podařilo získat prostředky, které jsou 
účelově vázané na jiné akce, než je již tradiční Umělecký maratón, byly předneseny  
možnosti, jak určitou část dotace Magistrátu Pardubice využít. (byly navrženy 3 aktivity, 
tj. též možnost pozvat k hostování divadlo M.Fucimanové z Brna, nebo maňáskové 
divadlo naší členky B. Tymichové z Opočna.) Výbor odsouhlasil následující dvě aktivity 
s tím, že s p. Tymichovou naváže kontakt J. Kraus a příležitostně její divadélko využije 
při maratónu. 

 
Dvě základní aktivity pro čerpání z grantu na celoroční činnost od Magistrátu Pardubice: 
a). Uspořádat literární a výtvarnou soutěž pro děti . Zajistí H. Cihlová. Zaměření na ZŠ a  
SŠ z Pardubic a blízkého okolí. Téma volné, pravděpodobně „Rozhlížím se kolem sebe.“ 
Finančně bude možno hradit odměnu pro organizátora a porotce. 
Výbor schválil porotce: za literární sekci:  Faltus, Hrabinec – poezie, Dušek, Uher - próza 
Za výtvarnou sekci: 2 členy poroty zajistí a Cihlové oznámí Vrbacká. 
b) Organizovat řízená čtení na školách. Zaměření na školy zabývající se výchovou dětí 
s hendikepem. Termín: nejlépe do prázdnin. Podmínky zjistí Tajovská do konce května. 
Čtení bude řídit Marboe, příp. Faltus 
 

3.   J.Kraus oznámil, že na dva dny, 13. a 14. 11. zajistil divadlo D29, kde hodlá v součinnosti                  
s P. Šrutem, I. Krausem a příp.i J. Krausem organizovat literární workshop. Výbor návrh 
vzhledem k finančním i organizačním možnostem označil za nerealizovatelný a požádal J. 
Krause, aby na tento termín vymyslel a zorganizoval jinou aktivitu. 

 
4. Rok 2010 bude rokem K.H. Máchy. Vedoucí dramatické sekce byl vyzván k účasti na této 
aktivitě. Případné zapojení se do oslav nahlásí M. Marboe do poloviny června 
 

5. Členové byli informováni o definitivním negativním vyřízení žádosti o doporučení 
dotace na vydání knihy B. Kostřicové u KÚ Pardubice (střet zájmů). 

 
6. Výbor se usnesl, že s ohledem na relativně slušnou finanční situaci bude v letošním 

roce vylepšen bulletin – konkrétně obálka, která bude mít nový vzhled.(Podklad stejný - 
barevné přírodní kompozice - jako mají naše „maratóncové“ materiály). Původní rozměr i 



rozsah obsahu bude zachován, aby byl dostatečný prostor pro příspěvky členů VčSOS. 
Vrbacká, Jiravová (příp. Dušek jun.) zajistí podkladová foto, dodají Duškovi sen. a ten 
dále p. Kábrtovi do Oftisu. 

 
7. Výbor odsouhlasil, že podle finančních možností vydá red. rada Kruhu spolu 

s výtvarnou sekcí a po dohodě s výborem 1x za rok Kruh v reprezentačním provedení. 
Mělo by jít o nezávislé číslo bulletinu. První pokus by měl vyjít k 1.říjnu 09, tj. k 
slavnostnímu zahájení maratónu.  

 
8. B.Kraus informoval o akci 8. 6. 2009 konané v D29, účinkuje Ivan Kraus. Na 

pozvánce bude uvedeno, že se na této aktivitě se podílí VčSOS. 
 
 
9. Předsedkyně upozornila na nutnost uvádět logo Magistrátu na prezentačních 

materiálech, bulletin, plakáty, pozvánky atd. Logo rozešle Cihlová e-mailovou poštou. 
(Dušek, Kraus, Vrbacká). 

 
10.  Výbor odsouhlasil, že editoři sborníků a publikací budou za tuto časově i odborně 

náročnou práci podle možnosti finančně odměněni. 
 
11. Informace o přípravných pracích UM. Sál na zahájení (1. října) a záštita primátora  

zajištěna. Oblast Orlicko má již připravený orientační plán akcí. Křest sborníku v Přelouči 
– v první řadě termín, zajistí Jiravová B. a J. a oznámí L. Kadlecové, která ho rozešle 
všem, (ale zejména těm, kdo se podílejí na sborníku), aby nedošlo ke křížení akcí.  

 
12. Dušek a Faltus zajistí zpracování publikace „Kdo je kdo ve Východočeském středisku 

Obce spisovatelů“ , ve které budou uvedeni všichni členové VčSOS bez ohledu na to, 
v jaké sekci či oblasti jsou (tedy i členové klubu). Ideální by bylo, aby publikace byla 
zpracována a vytištěna do zahájení maratónu, tj. do 1. října 09 

 
13. Marboe informovala o nákupu nového PC. Výbor se usnesl, že starý, poškozený a již 

dále nepoužitelný notebook bude zlikvidován. 
 
14. Výbor diskutoval o možnosti rozdělit rozsáhlou oblast VčSOS  Pardubice a vytvořit 

další – Hradec Králové. H. Cihlová sama navrhla, aby zatím zůstalo vše při starém. 
 
15. Míla a Milan Duškovi byli požádáni, aby vybrali fotografie z akcí střediska, které by 

mohly být zavěšeny do fotogalerie na naše www stránky. 
 
 
 
 
Zapsala: Tajovská 
Schválila: Marboe 
 
 
 
 
 
 



 


