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Východočeské středisko Obce spisovatelů - zápis z jednání členské schůze
Čas a místo konání:
sobota, 15.5.2010, 10.00hod.
Pardubice, Černá za Bory, Hospoda u Kopeckých, Hostomická 2
Účastníci jednání:
viz prezenční listina.
Úvod jednání:
1. Jednání zahájila, s asi 15ti minutovým spožděním, předsedkyně M.Marboe. V úvodním
slově krátce pohovořila o poslání VčSOS – podpora umělecké činnosti, zmínila
nejvýznamnější akce a aktivity: Východočeský podzimní umělecký maratón (v roce 2009
zaměřen na děti – řízená čtení), vydávání bulletinu Kruh, každoročně jinak tématicky
zaměřený sborník.
2. Účastníci jednání jednomyslně schválili program jednání a později vzali na vědomí
informaci o rozhodnutí výboru stáhnout z programu jenání změnu stanov s tím, že návrhy
na úpravu připraví nový výbor a předloží ho k projednání a schválení na příští členské
schůzi.
3. Byla zvolena návrhová komise ve složení Fr. Uher (předseda), M.Skačani, L.Macháček.
4. Byla zvolena volební komise ve složení: Dušek ml.(předseda), J.Paštiková, J.Frýzek.
Vlastní jednání:
5. Slovo čestného předsedy Doc.PhDr. Jana Dvořáka přečetla I. Tajovská.
6. L.Kadlecová seznámila účastníky jednání se stavem členské základny: Ke dni 15.5.2010
je v VčSOS 91 členů. Z toho 48 členů střediska (23 členů ústřední OS Praha). Pardubicko:
59, Vysočina: 10, Orlicko: 22. Obsazení sekcí – začínající autoři: 19, výtvarná sekce: 17,
dramatická: 12, hudební: 1, členové Klubu nezařazení do sekcí: 11.
7. M.Marboe připomněla účastníkům jednání smutnou skutečnost. V minulém roce zemřel
člen VčSOS pan Vlastimil Novák. L.Macháček krátce zavzpomínal na pana Vl.Nováka,
tak jak ho znal on. Pan Vl.Novák pracoval v rozhlase v HK, točil pořady o umění, později
přešel do Pardubických novin, podporoval výtvarné aktivity dětí, byl to novinář, fotograf,
pokoušel se o dramaturgii, režii, posléze v krajské redakci Pardubického rozhlasu
připravoval zajímavé a oblíbené pořady o obyčejném životě venkova na Pardubicku. Byl to
člověk nezákeřný, kamarádský. Účastníci jednání uctili minutou ticha památku pana
Vl.Nováka.
8. Vedouci oblastí (H.Cihlová a Fr.Uher) představili nové členy VčSOS, přivítali ty z nich,
kteří byli přítomni:
 Eva Neméthová (Pardubicko, začínající autoři), představila se sama – „je z Přelouče,
od mládí „furt něco píše“, má rozepsaný román, těší se na to, že přišla mezi lidi
stejného ražení“,
 Marek Zlatník (Pardubicko, Klub - začínající autoři) – „student SPŠE v Pardubicích,
píše detektivky, předává právě do tiskárny svůj první román,
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 Antonín Šlechta (Pardubicko, - začínající autoři), představil s sám – „pokouší se psát,
aby lépe rozuměl světu“,
 Karel Kýr (Pardubicko, člen Střediska) – zkušený autor, publicista, dlouholetý
redaktor Koktejlu, www.kyrpribehy.estranky.cz ,
 Jana Wienerová (Pardubicko, Klub - začínající autoři, výtvarná sekce) – ilustrátorka,
píše i poezii, působí v Praze i v Broumově,
 Zdeněk Vošický (Vysočina, Klub - výtvarná sekce) – pilot, autor tří fotografických
publikací (krajina z výšky),
 Daniela Javoříková (Pardubicko, Klub - výtvarná sekce) – navržena jako vedoucí
výtvarné sekce
9.

Tajemnice L.Kadlecová informovala členskou základnu o členech, kteří v období od
poslední členské schůze oznámili zrušení svého členství ve VčSOS. Tito bývalí členové
reagovali na výzvu ke komunikaci o dění ve VčSOS a zaplacení členských příspěvků:
B.Veselá, Z.Konopáčová, H.Coufalová, V.Vlčková, B.Hrdinová, I.Říha, O.Andrlíková,
N.Martínková, K.Klose, L.Pecháček, P.Wanková, M.Tomáš, P.Poslední, P.Helzlar.
Drtivá většina uvedla jako důvod své dosavadní pasivity a rozhodnutí členství zrušit
osobní důvody (zanepráznění, zdravotní komplikace apod.).

10. Členové přítomni jednání členské schůze se vyjádřili jednoznačně ve prospěch názoru, že
nechceme vyřazovat, vyškrtávat členy. Členská schůze jednohlasně odsouhlasila tuto
formulaci: „Ti členové, kteří nereagovali na výzvy ke komunikaci v uplynulém období a
nereagují ani nyní, se sami vyřaditi z řad členů VčSOS. Aktualizovaný seznam členů
naleznete na www.spisovatelevc.cz.
11.
I.Tajovská stručně seznámila členskou schůzi s Výroční zprávou VčSOS 2009.
Kompletní text zprávy naleznete na www.spisovatelevc.cz.
12. Informace pro členskou základnu
sborník Příběhy s tajemstvím
J.Hrabinec sen.: uzávěrka se posouvá do poloviny června (zatím 10 přihlášených autorů),
text max 20 stran, představení se autora – 15až20 řádků, barevná fotografie, příští rok –
sborník začínajících autorů (próza i poezie),
bulletin Kruh
M.Dušek sen.: rozšiřuje se okruh autorů, na druhé straně jsou autoři, kteří publikují avšak v
Kruhu ne, snad z důvodu malého okruhu čtenářů? (náklad 200ks), výzva: hlásit svoje
publikační aktivity, neostýchat se vyjádřit svůj názor na zveřejňovanou tvorbu – nebát se
objektivně posoudit, nepsat jen chválu – posílit diskusní funkci ohledně publikovaných textů,
vydaných knih autorů nebo i k úrovni Kruhu, Kruh zveřejňuje info o ind. akcích autorů, mladí
autoři, plán pro rok 2010 - č.20, 21, 22,
M.Marboe: Kruh je distribuován i do zahraničí (Kanada, Německo, Polsko, Slovensko) –
dobré ohlasy, poděkování redaktorům Kruhu, kritika – nápad zejména pro začínající autory =
mít odvahu vyzvat ke kritici,
www stránky
na místě bylo možné se vyjádřit formou ankety k funkcím a organizaci www stránek VčSOS,
informace budou zpracovány a využity k inovaci stránek,
-

Východočeský podzimní umělecký maratón 2010
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L.Kadlecová: Po zkušenostech z loňského roku budou při sestavování tištěného programu
využity www stránky VčSOS. Připravované akce hlaste vedoucím svých oblastí. Na
zmíněných www stránkách naleznete aktuální stav připravovaného programu. Uzávěrka na
webu bude 31.8.2010. Poslední termín pro doplnění tištěného programu bude 10.9.2010. Akce
nahlášené později a změny v programu budou jako v loňském roce prezentovány na
www.spisovatelevc.cz.
M.Marboe: V programu budou tyto klíčové akce: (1) zahájení, (2) křest sborníku – Přelouč,
(3) ukončení = společenské předvánoční setkání. POZOR! Neplánujte svoje akce do těchto
termínů!!! Akce si organizují členové sami. Středisko může pomoci obstarat prostory,
financovat propagaci.
13.
J.Hrabinec sen. seznámil členskou základnu se zprávou o hospodaření za rok 2009,
která je součástí Výroční zprávy VčSOS: celkové příjmy – 291 580.00Kč, celkové výdaje –
265 783.19Kč, zústatek k 31.12.2009 – 55 411.79Kč. Zpráva o hospodaření je k dispozici
k nahlédnutí u hospodáře VčSOS.
14.
J.Jiravová seznámila členskou schůzi se zprávou revizní komise, která se seznámila se
Závěrečnou zprávou o hospodaření a provedla kontrolu hospodaření. Ve zprávě revizní
komise doporučuje členské schůzi Zprávu o hospodaření za rok 2009 schválit.
15.
L.Kadlecová přednesla návrh rozpočtu pro rok 2010: celkem plánované výdaje:
324 000Kč, z toho, maratón – 82 000Kč, bulletin Kruh – 56 000Kč, sborník – 55 000Kč, čtení
(děti i dospělí) – 45 000Kč, soutěž – 35 000Kč, práce s talenty – 31 000Kč, zajištění
provozu/režie – 20 000Kč. Rozpočet vychází z aktuálních informací o získaných finančních
prostředcích ( granty – 140 000Kč, sponzorské dary – 30 000Kč, vlastní prostředky a zůstatek
z roku 2009 – 45 000Kč). Jeho korekci je možno očekávat v závislosti na konečné hodnotě
získaných finančních zdrojů (neuzavřené žádosti o granty a sponzorské dary – 80 000Kč).
16.
Členská schůze schválila předložený rozpočet pro rok 2010 a vzala na vědomí
informaci o korekci v souvislosti skutečně získanými finančními zdroji.
17.

Členská schůze schválila Výroční zprávu VčSOS pro rok 2009 .

18.
Členská schůze schválila na doporučení revizní komise Zprávu o hospodaření za rok
2009.
19.
M.Marboe poděkovala za odvedenou práci členům výboru a revizní komise, kteří
pracovali v uplynulém období a už dále nekandidují: I.Tajovská, P. Vrbacká, Fr.Uher.
P.Holečková.
20.
M.Marboe představila kandidáty do nového předsednictva (výboru) a revizní komise –
viz kandidátka distribuovaná před členskou schůzí a vyzvala přítomné, aby odevzdali
vyplněné hlasovací lístky před obědem, aby během obědní pauzy mohla volební komise sečíst
hlasy.
Polední přestávka / oběd – 12. 30hod. až 13:30hod.
Pokračování jednání:
21.
Diskuse:
J.Kraus: nabízí divadelní scénu v 29, zorganizuje večer z autorských čtení, zájemci hlaste se,
V.Kopecká: zvala k účasti na Dnech poezie v Broumově.
M.Hoza: nabízí spolupráci kolem fotografie, spojení fotografie a textu.
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E.Kulakovská: vyzývá – kdo má vlastní pořad a budou chtít hudební vložku do programu,
ozvěte se na elleonorka@seznam.cz.
22.
J.Paštiková přednesla zprávu volební komise o výsledcích voleb do předsednictva
VčSOS a revizní komise VčSOS: na schůzi je přítomno 47 členů z celkového počtu 91 členů.
Po sečtení platných odevzdaných hlasovacích lístků byli zvoleni
do předsednictva (výboru):
43 hlasů – H.Cihlová,
42 hlasů – J.Faltus, L.Kadlecová, M.Marboe,
41 hlasů - M.Dušek st.,
36 hlasů – J.Plachetka, M.Vídenský, V.Kopecká, J.Kraus.
J.Plachetka se vzápětí po vyhlášení výsledku své funkce vzdal.
do revizní komise:
40 hlasů – J.Jiravová,
31 hlasů – M.Ungrádová.
23.

Fr.Uher přednesl jménem návrhové komise tento text usnesení:
Členská schůze
1) přijala zprávu revizní komise o revizi hospodaření VčSOS v roce 2009,
2) přijala zprávu volební komise o volbách do předsednictva (výboru) a do revizní
komise pro volební období 2010 až 2014,
3) schválila: Výroční zprávu VčSOS 2009, Zprávu o hospodaření VčSOS za rok 2009,
rozpočet VčSOS pro rok 2010,
4) vzala na vědomí informaci o stavu členské základny a o členech, kteří nereagují na
výzvy ke komunikaci a zaplacení členských příspěvků a vyjádřila se jednoznačně ve
prospěch názoru, že nechce členy vyřazovat či vyškrtávat. Zároveň jednohlasně
odsouhlasila, že členové, kteří opakovaně nereagují na výzvy ke komunikaci a
zaplacení členských příspěvků se vyřazují z řad VčSOS sami.
5) vzala na vědomí informace o plánech bulletinu Kruh pro rok 2010, pokyny pro účast
v letošním sborníku, výzvu k vyplnění anketního lístku týkajícího se www stránek
VčSOS, organizační pokyny k přípravě programu 6. Východočeského podzimního
uměleckého maratónu,
6) vzala na vědomí úmysl připravit aktualizaci Stanov VčSOS a pověřila předsednictvo
(výbor) tento návrh předložit na příští členské schůzi.

24.

Členská schůze usnesení jednomyslně schválila.

25.

M.Marboe poděkovala všem přítomným za účast na jednání a členskou schůzi
ukončila.

Zapsala: Lenka Kadlecová
Černá za Bory, 15.5.2010
Schválila: Marcella Marboe v.r.
Řečany n.L., 20.5.2010
datum tisku: 22.8.2011

