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  datum tisku: 22.8.2011 

 
Východočeské středisko Obce spisovatelů  - zápis z jednání výboru č. 5/2009 
 
Čas a místo konání: 
pátek, 27.11.2009, 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 – omluvena, 
Dušek Milan – přítomen, 
Faltus Jiří – přítomen, 
Uher František – přítomen, 
Tajemnice: Lenka Kadlecová – přítomna, zápis 
Pozvaní hosté: 
Alina Kulakovská – omluvena 
Elena Kulakovská – omluvena 
Blanka Jiravová – omluvena 
Jarmila Jiravová - přítomna 
Jiří Hrabinec – přítomen 
Miloslav Dušek - přítomen 
 
Navrhovaný program jednání / program jednomyslně odsouhlasen 
 
1. Předsedkyně M.Marboe informovala: 
… na účet Střediska nebyl doposud připsán příspěvek na členy z ústřední Obce spisovatelů 
Praha, plánováno je 1000Kč/člena,  podmínky jsou z naší strany splněny, 
… situace ve výboru ústřední Obce je neuspokojivá, M.Marboe vyjádřila pochybnost o svém 
setrvání ve funkci, 
… výbor se vyjádřil v tom smyslu, aby členkou výboru zůstala, pokud to půjde. 
 
2. Příprava Výroční zprávy VčSOS za rok 2009 … zprávu připraví I.Tajovská k termínu 
výroční schůze, která se uskuteční pravděpodobně v dubnu 2010. Přítomní dodají podle 
příslušné zodpovědnosti pro zpracování výroční zprávy tyto podklady: fotografie z akcí, 
zprávu o hospodaření, zprávu o vývoji členské základny, informace o hudební sekci, seznam 
sponzorů, dílčí zprávy o jednotlivých projektech, zprávy o činnosti v oblastech a sekcích. 
 
3. Výbor si vyslechl hodnocení dosavadního průběhu letošního Maratónu od vedoucích 
oblastí a vedoucích sekcí – vše probíhá úspěšně, návštěvnost akcí je velice uspokojivá. 
 
4. L.Kadlecová formulovala instrukce k obsahu a formálnímu provedení zpráv 
k jednotlivým projektům: 
… účelem každé zprávy je zhodnotit průběh projektu a prokázat, že bylo dosaženo 
plánovaných cílů a finanční prostředky byly vynaloženy účelně, 
… ke každému projektu by tedy měla existovat samostatná zpráva, 
… každá zpráva by měla používat k hodnocení parametry kvantitativní i kvalitativní / 
objektivní i subjektivní způsoby hodnocení, je žádoucí pracovat s měřitelnými parametry, s 
kvalifikovanými odhady, 



zapis_jv_5_2009  2/3 

  datum tisku: 22.8.2011 

… významnou roli v našem konkrétním případě mohou sehrát zprávy v tisku, recense, kritiky 
odbornou veřejností, vyjádření účastníků. 
 

- projekt Maratón 2009, návrh struktury zprávy 2009 
… struktura akcí z pohledu sekcí, oblastí, skupin návštěvníků, geografické rozložení, 
… konkrétní hodnocení významných akcí – zahájení, křest, …. 
… počty návštěvníků, struktura návštěvníků, počet zapojených členů Střediska,  
… ohlasy návštěvníků, ohlasy v tisku, 
 

- projekt Bulletin Kruh 2009, návrh struktury zprávy 2009 
… struktura příjemců, kterým je bulletin distribuován, 
… posudek  posuzující míru naplnění záměru, pro který bulletin vychází, 
 

- projekt sborník 17 – Sedmnáct východočeských autorů literatury pro děti, návrh 
struktury zprávy 2009 

… struktura příjemců, kterým je bulletin distribuován, 
… posudek k posouzení plnění účelu vydávání sborníku, 
… recenze a kritiky publikovaných prací. 
 
Výbor vzal tyto informace navědomí. 
 
5. Plán práce 2010 … výbor projednal připomínky k předloženému návrhu, plán bude 
připraven ke konečnému schválení a zveřejněn. 

 
6. Granty 2010 
L. Kadlecová představila plánované klíčové projekty na rok 2010: 

Maratón 2010 
sborník 2010 
bulletin 2010 
Iniciace dětí a mládeže 2010 –  I. Čtení 2010 
     II. soutěž hledáme nové talenty 
     III. lektorská podpora mladých talentů 
     IV. publikační prostor pro mladé talenty 

 a seznámila výbor se seznamem potenciálních partnerů pro rok 2010: 
… standardní partneři: Kálovehradecký kraj, Pardubický kraj, město Pardubice, MK ČR, 
Přelouč, Lanškroun – granty na podporu kulturních organizací, 
… nové možnosti ze státního sektoru: Ministerstvo školství ČR – strukturální fondy – 
spolupráce se školami, školský odbor Par. kraje, 
… podnikatelské subjekty – Nadace ČEZ, Elektrárna Opatovice, Východočeské plynárny, 
Pro rok 2009 byly předloženy potenciálním sponzorům žádosti v celkové hodnotě 247 000Kč, 
povedlo se získat 162 000Kč, letos je předběžně rozpočtováno více než 440 000Kč. 

 
7. Členská základna 
…výbor schválil přijetí pana Karla Kýra za člena Střediska - oblast Pardubicko  / sekce 
literární … www.kyrpribehy.estranky.cz, 
 
… výbor schválil členství Zuzany Hudcové a Lukáše Vavrečky v literární sekci VčSOS  
(doposud Klub – sekce začínajících autorů), 
 
… výbor vzal na vědomí informaci o odstoupení těchto členů 
Věra Vlčková – ke dni 3.11.2009 – členka od roku 2006 / oblast PAR / literární sekce 
Blanka Hrdinová – ke dni 3.11.2009 – členka od roku 2007 / oblast PAR / literární sekce 
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Hana Coufalová – ke dni 4.11.2009 – členka od roku 2004 / oblast PAR / klub – začínající 
autoři 
Zuzana Konopáčová – ke dni 15.9.2009 – členka od roku 2008 / oblast PAR / klub – 
začínající autoři 
Blanka Veselá – ke dni 15.9.2009 – členka od roku 2008 / oblast PAR / klub – začínající 
autoři. 
 
8. Příprava slavnostního zakončení Maratónu a předvánočního setkání / 18.12.2009 … 
viz úkoly. 
 
9. ostatní: 
… 1. až 2.12.2009 – se koná v Brně konference o dětské literatuře, M.Marboe se zúčastní, 
… projekt „Čtení 2009“ -  výbor projednal a doporučil na návrh p.Duška prominutí podmínky 
o členství v literární sekci pro pana Popelku (p.Popelka je člen Klubu) v souvislosti 
s honorářem za realizované autorské čtení, 
… výbor se shodnul na tom, že chyba při plánování termínu na akci „Večery múz“ (vedoucí 
výtvarné sekce naplánovala na stejný den, jako byl připravován křest v Přelouči) se nesmí 
opakovat!!! 
… vedoucí oblastí navrhli na vyplacení odměn za mimořádný přínos při realizaci klíčových 
projektů v roce 2009 tyto kolegy – 
Orlicko: Faltus (bulletin, zejména Kdo je kdo), Lukášek (Maratón 2009), Dušek ml.(podpora 
při tvorbě bulletinu, zpracování fotografické dokumentace (též pro Kdo je kdo) 
Vysočina: Vondrák (akce U notáře)  
Pardubicko: Kopecká (Maratón2009), Jirásek (Laskavé večery) 
… o spolupráci požádal Klub autorů Trutnovska (J. Dvorský), příp. spolupráci dohodne 
M.Marboe, 
… členská základna nemůže počítat s tím, že tajemnice bude vydávat na požádání 
jednotlivých členů hromadné informace z databáze členů. Informace jsou pořizovány 
výhradně pro potřeby vyplývající ze stanov VčSOS a jejich použití je chráněno zákonem na 
ochranu osobních údajů. 
 
Úkoly: 

1. vedoucí oblastí, vedoucí sekcí – podklady pro zpracování hodnotících zpráv 
k jednotlivým projektům 2009  předat v dohodnutém rozsahu tajemnici … do 
4.12.2009, 

2. H.Cihlová – zajistit občerstvení na slavnostní zakončení Maratónu, 
3. H.Cihlová – s paní Broulíkovou dohodnout přípravenost prostor na 18.12. 2009 již od 

12:00hod. (seminář na téma řízená čtení) 
4. L.Kadlecová – rozeslat pozvánky na 18.12.2009 
5. podklady do výroční zprávy předat I.Tajovské do 31.1.2010. 

 
 
 
Zapsala: Lenka Kadlecová 
Pardubice, 27.11.2009 
 
Schválila: Marcella Marboe v.r. 
Řečany n.L., 29.11.2009 


