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  datum tisku: 22.8.2011 

 
Východočeské středisko Obce spisovatelů  - zápis z jednání výboru č. 4/2009 
 
Čas a místo konání:  
pátek, 4.9.2009, 15:00hod. 
Pardubice, Dům hudby, klubovna č.220, 2.patro 
 
Účastníci jednání: 
Předsedkyně: Marcella Marboe – přítomna, vede jednání 
Členové výboru: 
Tajovská Iva – přítomna,   
Cihlová Hana – přítomna,  
Kraus Josef – omluven, 
Vrbacká Pavlína – přítomna,  
Dušek Milan – přítomen,   
Faltus Jiří – přítomen, 
Uher František – přítomen, 
Tajemnice: Lenka Kadlecová – přítomna, zápis 
Pozvaní hosté:  
Věra Kopecká – omluvena 
Miloslav Kučera – přítomen 
Alina Kulakovská - přítomna 
Jiří Hrabinec – přítomen 
 
Navrhovaný program jednání / program jednomyslně odsouhlasen 
 
1. Předsedkyně M.Marboe informovala: 
…oddělení služeb Krajské knihovny zůstává i po reorganizaci v Domě hudby a nebude tedy 
nutná změna sídla VčSOS, 
… jako členka delegace SVK Hradec Králové v Banské Bystrici bude VčSOS reprezentovat 
Věra Kopecká, 
… díky laskavé nabídce pana Miloslava Kučery bude součástí programu zahájení letošního 
Maratónu prohlídka výstavy výtvarných prací a krátký kulturní program dětí ze ZŠ Závodu  
míru v Pardubicích … více na pozvánkách na zahájení Maratónu. 
 
2. Výbor projednal a jednohlasně rozhodl udělit Lence Kadlecové, tajemnici VčSOS, 

písemné pověření jednat ve jménu VčSOS ve věci podávání žádostí o finanční podporu a 
sjednávání podmínek, za kterých bude tato podpora oslovenými subjekty poskytnuta. 

 
3. Příprava 5.ročníku Východočeského uměleckého maratónu, zahájení: 
… vedoucí oblastí a sekcí informovali o akcích zařazených do programu letošního Maratónu, 
na místě doplnili rozpracovaný text programu, 
… 5.9.2009 budou předány podklady pro tisk pozvánek na zahájení a programů, další 
doplňky a změny budou následně zveřejňovány na webu, hostům a členům VčSOS budou 
pozvánky distribuovány 14. a 15.9.2009, 
… organizátoři Maratónu obdrželi finanční zálohy na výdaje související s přípravou 
jednotlivých akcí, které jsou součástí připravovaného programu, vyúčtování předloží po 
realizaci akcí, 
… hudební sekce je připravena zajistit hudební doprovod na akce v rámci Maratónu, obraťte 
se na Elenu nebo Alinu Kulakovské:  kimpal@seznam.cz nebo elleonorka@seznam.cz,  
…  k propagaci v médiích – viz úkoly, 
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… M.Marboe: organizace zahájení je předběžně dohodnuta na Magistrátu města Pardubic, 
v jednání bude pokračovat I.Tajovská – viz úkoly, 
… jako hosté budou na zahájení Maratónu pozváni – Jiří Gruša a J.Žáček, J.Cimický, 
E.Kantůrková jako představitelé Akademie literatury české, 
… výbor odsouhlasil výběr dobrovolného vstupného na zahájení Maratónu, zorganizováním 
výběru na místě byly pověřeny I. Tajovská a P.Vrbacká, 
… během zahájení Maratónu bude distribuován i Kruh č.17 a mimořádné číslo „Kdo je kdo“- 
na místě zorganizují I.Tajovská a P.Vrbacká 
… výbor rozhodl, že distribuční seznamy nebudou obsahovat neplatiče členských příspěvků, 
… úvod do programu slavnostního zahájení v Historickém sále zrealizuje H. Cihlová, 
… výbor rozhodl o termínu zakončení Maratónu -18.12.2009, 14:00hod., zakončení Maratónu 
bude organizováno společně s tradičním předvánočním setkáním. 
 
4. Bulletin Kruh 
… připravované č. 17 – navýšení nákladu na 200ks, inovovaná barevná obálka (podkladové 
foto) 
… mimořádné číslo „Kdo je kdo“ - schváleno technické provedení do tisku, černobílý tisk, 
barevná obálka (podkladové foto), 250 ks náklad. 
 
5. Sborník, slavnostní křest Přelouč 
… výbor projednal a schválil, že v letošním roce nebudou autoři přispívat na realizaci 
sborníku z vlastních prostředků, a že každý autor tedy obdrží pouze jeden autorský výtisk 
(v minulých letech finančně přispívali a obdrželi 5 výtisků), 
… z diskuse vyplynulo, že je nezbytné do budoucna jasně předem definovat podmínky, za 
jakých budou autoři do dalších sborníků přispívat – zpracování, rozsah příspěvků, finanční 
podmínky, počet autorských výtisků atd.,  
… sborník pro rok 2010: výborem bylo schváleno jeho zaměření na povídky s tajemstvím, 
v Kruhu č.18 budou zveřejněny výše uvedené přesné podmínky a pokyny pro autory, 
… v letošním sborníku autorů dětské literatury budou uveřejněny práce 17ti autorů, které 
budou provázeny ilustracemi dětí, 
… děti, jejichž práce budou ve sborníku použity, budou pozvány na křest sborníku do 
Přelouče. 
 
6. Autorská čtení 2009, grant podporující práci autorů s dětmi a mládeží 
… L.Kadlecová seznámila výbor s průběhem první etapy projektu, která skončila k 31.8.2009 
–  více v  Kruhu č.18, 
… L.Kadlecová a M.Marboe informovaly o přípravě projektu pro rok 2010 navazujícího na 
projekt Autorská čtení 2009, na zkušenosti získané během letošního roku se záměrem 
podporovat aktivní práci autorů s dětmi a mládeží formou „řízeného čtení“. 
 
7. Granty 2009, 2010 
… L.Kadlecová: podařilo se získat částku 162 000 Kč: MKČR 35 000Kč, Královehradecký 
kraj 45 000Kč, Pardubický kraj 35 000Kč, město Pardubice 45 000Kč, město Lanškroun 
2 000K,  
… úspěšnost je 66% z celkem podaných žádostí, 
… podporované aktivity: Maratón, bulletin, sborník, podpora dětí a mládeže jako čtenářů a 
tvůrců, 
… M.Marboe a L.Kadlecová informovaly rámcově výbor o plánu projektů na rok 2010 – 
ideová příprava do konce listopadu, z připravovaného plánu budou vycházet žádosti o granty 
pro příští rok. 
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8. členská základna 
… vedoucí oblastí obdrželi seznamy s informací o aktuálním stavu placení příspěvků 
 ( seznam pro distribuci Kruhu ) a stav evidenčních listů – vedoucí oblastí budou urgovat 
neplatiče do příští výborové schůze. 
 
9. ostatní: 
… výbor projednal a schválil postup pro uveřejňování „akcí a odkazů členů“ na www stránky: 
odkazy budou umisťovány na web po konzultaci administrátora stránek s M.Marboe, za 
umístění odkazu nebude požadován finanční příspěvek na správu www stránek. Pokud však 
bude autor chtít zde umístit svou prezentaci, přiměřený finanční příspěvek požadován bude. 
… jako ceny do literární a výtvarné soutěže budou mimo jiné použity publikace a výtvarné 
práce členů Střediska, které dobrovolní dárci nejpozději do 20. října laskavě předají Haně 
Cihlové. 
… výbor projednal a schválil návrh M.Marboe na finanční podporu těchto konkrétních akcí 
(pokud se jejich financování nepodaří zajistit jinak) z prostředků VčSOS: pronájem Divadla 
29 na recitační soutěž (H.Cihlová), ceny pro literární soutěž dětí a mládeže, občerstvení na 
zahájení maratónu, při křtu sborníku v Přelouči a při závěrečném předvánočním setkání členů, 
případně odměny porotcům, realizátorům soutěže a editorům. 
 
Úkoly: 

1. M.Dušek, H.Cihlová – připravit podklady na cestu do BB pro Věru Kopeckou. 
2. H.Cihlová - zajistit využití fin. prostředků na tvůrčí dílny pro začínající autory. 
3. H.Cihlová - podle možnosti zařadit do pardubických akcí Maratónu vyprávění M. 

Kučery o Sibiři. 
4. H.Cihlová – zajistit dva hudební vstupy do programu zahájení Maratónu. 
5. I.Tajovská, P.Vrbacká - připravit text a dohodnout prezentaci Maratónu v Radničním 

zpravodaji. 
6. M.Kučera - zajistit mediální propagaci dle dohody s M.Marboe ( ČT, RTA, ČTK ), 

dále ve spolupráci s A. Kučerovou zajistí zpřístupnění výstavy a kulturní program dětí 
ZŠ Závodu míru v Padubicích v den zahájení Maratónu /viz program/. 

7. A.Kučerová – připravit a přednést úvodní slovo k vernisáži V.Kopecké /po konzultaci 
s H. Cihlovou. 

8. H.Cihlová - dohodnout v ČR Pardubice rozhovor do vysílání – v týdnu od 21.9.2009,  
rozhovor zrealizuje M.Marboe, H. Cihlová 

9. I.Tajovská, P.Vrbacká - dokončit jednání na Magistrátu města Pardubic ohledně 
zajištění zahájení Maratonu, včetně občerstvení.  

10. M.Marboe – zajistit hosty na zahájení. 
11. I.Tajovská, P.Vrbacká – na místě, během zahájení Maratónu, zorganizovat distribuci 

Kruhu, Kdo je kdo a výběr dobrovolného vstupného, zodpovídají též za  celý  průběh 
akce. 

12. L.Kadlecová – připravit distribuční seznamy, rozeslání pozvánek na Maratón. 
13. M.Dušek, J.Hrabinec – připravit a do Kruhu č.18 umístit pokyny pro přispívatele do 

sborníku pro rok 2010 „Povídky s tajemstvím“, 
14. L.Kadlecová – do Kruhu č.18 připravit zprávu o průběhu projektu „Autorská čtení“ a 

prezentaci úspěšných akcí na web. 
       12/ Jiravová B. a Jiravová J.: zajistit akci v Přelouči – Křest sborníku. 
 
Zapsala: Lenka Kadlecová     
Pardubice, 4.9..2009  
 
Schválila: Marcella Marboe v.r. 
Řečany n.L., 5.9.2009 


