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Východočeské středisko Obce spisovatelů - zápis z jednání výboru č. 3/2010
Čas a místo konání:
sobota, 15.5.2010, 14.30hod.
Pardubice, Černá za Bory, Hospoda u Kopeckých, Hostomická 2
Účastníci jednání:
Marcella Marboe – přítomna,
Cihlová Hana – přítomna,
Kraus Josef – přítomen,
Dušek Milan – přítomen,
Faltus Jiří – přítomen,
Macháček Lubomír – přítomen
Vídenský Martin – přítomen
Kopecká Věra - přítomna
Lenka Kadlecová – přítomna, zápis
Záznam jednání:
1. Ke svému prvnímu jednání se sešelo předsednictvo (výbor) VčSOS, které bylo zvoleno pro
funkční období 2010 až 2014 členskou schůzí téhož dne.
2. Členové výboru jednohlasně zvolili za předsedkyni předsednictva (výboru) VčSOS paní
Mgr.Marcellu Marboe a za místopředsedkyni paní Mgr. Věru Kopeckou.
3. Všichni členové výboru jednohlasně souhlasili s návrhem Marcelly Marboe na kooptování
paní Mgr.Anny Kučerové do předsednictva (výboru).
4. Příští schůze výboru se uskuteční dne 18.6.2010 v 15,00hod. v Domě hudby (klubovna
č.220, 1.patro) v Pardubicích.
5. Bylo dohodnuto, že na jednání výboru budou pravidelně zváni jako hosté: Fr. Uher
(vedoucí oblasti Vysočina), El. Kulakovská (vedocí hudební sekce), D.Javoříková (vedoucí
výtvarné sekce), J.Jiravová a M.Ungradová (členky revizní komise).
6. Výbor vzal na vědomí informaci a vyjádřil podporu záměru M.Duška st. postupně předat
vedení oblasti Orlicko M.Vídenskému.
7. Výbor potvrdil již uveřejněný záměr připravit aktualizaci stanov. Za přípravu návrhu
zodpovídá J.Faltus.
8. Soutěž Pardubické střípky:
- Příprava soutěže pro rok 2010 bude zahájena bez prodlení – příprava tématu, časový
plán, organizace vyhlášení výsledků – zodpovídá H.Cihlová, spolupráce na ideové
náplni a výběru tématu – L.Macháček.
- Úkol pro následujícím období – posoudit, zda je možné pro další ročníky propojení
soutěží Pardubický pramínek a Pardubické střípky – H.Cihlová, L.macháček.
9. Výbor vzal na vědomí informaci o nové člence: Lucie Faulerová, studentka VŠ –
Pardubicko, Klub - sekce začínajících autorů.

Zapsala: Lenka Kadlecová
Pardubice, 15.5.2010
Schválila: Marcella Marboe v.r.
Řečany n.L., 18.5.2010

datum tisku: 22.8.2011

