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Východočeské středisko Obce spisovatelů  - zápis z jednání výboru č. 4/2010 
 
Čas a místo konání: 
pátek, 18.6.2010,  15.00hod. 
Pardubice, Dům hudby,  2.patro 
 
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 
Kučerová Anna - přítomna 
Lenka Kadlecová – přítomna, zápis 
 
Pozvaní hosté: Fr.Uher - přítomen, J.Jíravová - přítomna , D.Javoříková - přítomna, 
M.Ungrádová - omluvena, E.Kulakovská - přítomna,  
 
Všichni účastníci schválili program jednání. 
 
Záznam jednání: 
 
1. Stanovisko VčSOS k jednání Valné hromady Obce spisovatelů (uskuteční se 
19.6.2010 v Praze):  
na této valné hromadě se bude rozhodovat o dalším postupu vypořádání neutěšené situace 
v Obci spisovatelů. M.Marboe se nemůže ze zdravotních důvodů zúčastnit. Cestu na jednání 
zvažuje M.Dušek. V případě, že se bude moci valné hromady zúčastnit, doporučili přítomní 
členové OS, aby podpořil názory Ivana Bínara (viz jeho vyjádření v Dokořán). 
 
2. Příprava nových stanov: 
projednávání obsahu stanov bylo z programu staženo jako neefektivní. Příprava nového znění 
bude rozdělena na dvě části: (1) aktualizace vyplývající z vnitřních potřeb VčSOS , (2) 
aktualizace vyplývající z předpokládaných změn na úrovni ústřední Obce spisovatelů. J.Faltus 
a L.Kadlecová připraví v následujícím období návrhy aktualizací dle bodu (1). Úpravy 
vyplývající z bodu (2) budou moci být zpracovány až po ukončení procesu změn na ústřední 
úrovni. Tyto návrhy budou konzultovány s těmito členy výboru: A.Kučerová, L.Macháček, 
Fr.Uher, M.Marboe, poté předloženy výboru a následně členské schůzi.  
 
3. Zprávy z oblastí a sekcí: 
Oblast Orlicko:  
M.Dušek předal na dnešním jednání vedení oblasti Orlicko  M.Vídenskému. 
Výtvarná sekce:  
Změna ve výtvarné sekci: P.Vrbacká odstoupila z pozice vedoucí výtvarné sekce. Sekci 
povede D. Javoříkova. 
Oblast Pardubice: 
Předsedkyně M.Marboe  navrhla, aby vedení oblasti Pardubicko převzala od H.Cihlové 
A.Kučerová. A.Kučerová se k návrhu vyjádří. 
Oblast Vysočina:  
podle Fr.Uhra nic nového. 
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Sekce dramatická:  
podle J.Krause nic nového. 
Sekce hudební:  
Vedoucí sekce E.Kulakovská informovala o připravované akci, která bude v programu 
letošního Maratónu. 
 
4. Básnická soutěž Stříbrná a Zlatá Bula: 
M.Marboe informovala o situaci kolem této akce organizované J.Bruthansem a požádala 
zúčastněné o to, zda by mu někdo pomohl s přípravou a organizováním. H.Cihlová (za 
podpory M.Marboe, A.Kučerové, Fr.Uhra, L.Macháčka, J.Krause) nabízí pomoc při 
organizaci vyhlášení výsledků soutěže! 
 
5. Příprava maratónu: 
… příští týden se na www.spisovatelevc.cz objeví první pracovní verze programu Maratónu, 
… informace o akcích Maratónu posílejte L.Kadlecové co nejdříve, uzávěrka programu pro 
tisk je 31.8.2010, 
… zahájení se uskuteční jako obvykle na Pardubickém magistrátu, termín v intervalu 29.9. až 
4.10.2010, 
… na zahájení budou pozváni jako čestní hosté spřátelení autoři z Polska, vystoupí s krátkou 
ukázkou ze své tvorby, které budou provázeny překlady V.Kopecké, 
… soutěž Pardubické střípky: H.Cihlová předloží příští týden k připomínkování  propozice 
k soutěži, navrhované téma: „Když se tak trochu bojím“. 
… J.Kraus nabídl zorganizování akce v rámci Maratónu „Spisovatelé žijí mezi námi“, cílem 
akce je shromáždit v Divadle 29 co nejvíce autorů, kteří krátkou poutavou ukázkou ze své 
tvorby osloví návštěvníky, členové literární sekce budou vyzváni k účasti. Akci bude 
organizačně zajišťovat a posléze i moderovat J.Kraus. 
… L.Kadlecová navrhla způsob propagace Maratónu formou vložení tištěného programu do 
Radničního zpravodaje v Pardubicích a tím posílit propagaci akce mezi veřejností, 
… o tom zda bude letošní křest sborníku provázet i výstava výtvarníků rozhodne výtvarná 
sekce, 
… za organizaci křtu v Přelouči zodpovídá B.Jíravová, 
… na křest sborníku budou pozvány básnířky J.Poljanská z Petrohradu a A.Zalewská 
z Poznaně, vystoupí s krátkými ukázkami ze své tvorby, 
… výbor rozhodl, že podle finančních možností budou zahraniční hosté odměněni 
symbolickým honorářem, event. bude  finančně přispěno na cestovné. 
 
6. Plán rozdělení finančních prostředků na akce podle plánu práce 2010: 
L.Kadlecová předala členům výboru tabulku, ve které jsou zpracovány informace o struktuře 
letos dostupných finančních prostředků. Požádala členy výboru, aby se podíleli na diskusi o 
záměrech VčSOS do budoucna, o finančních potřebách, které vyplynou z těchto záměrů. 
Cílem této širší diskuse je získat přesnější informace pro přípravu žádostí o finanční podporu, 
kterou předkládáme potenciálním dárcům. 

 
7. Projednání ankety “Co očekáváte od svého členství ve VčSOS?”  
Tento bod se dostal na pořad jednání v době, kdy již někteří účastníci museli jednání opustit. 
Všichni členové výboru mají v e-mailové poště text zprávy, která výsledky ankety shrnuje, a 
mohou se na příštím jednání k jejímu obsahu vyjádřit. 
 
8. O stavu přípravy sborníku informovala M.Marboe:  
… autorských příspěvků je dost, editor J.Hrabinec v současné době pročítá obdržené 
příspěvky, příspěvek Dr.Zlatníkové odmítl z důvodu, že nezapadá do zadání letošního 
sborníku. 
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… sborník bude ilustrovat V.Smejkal – ilustrace k výběru již jsou k dispozici. 
… přílohou k letošnímu sborníku bude vydána prvotina nadějné mladé autorky, členky sekce 
začínajících autorů H.Křivánkové. 
 
9. Bulletin Kruh: 
Na základě hlasů členů, kteří volají o vytvoření zdravě kritického tvůrčího prostředí ve 
VčSOS, bude počínaje číslem 21, bulletin Kruh obsahovat standardní text, který bude 
upozorňovat publikující autory na to, že  Kruh je publikační prostor, ve kterém lze očekávat 
kritickou odezvu na publikované texty. 
 
10. WWW stránky : 
Bylo diskutováno: středisková internetová stránka nabízí již dnes členům VčSOS možnost 
prezentace jejich tvorby (seznam členů se stručnou charakteristikou, možnost vložit odkaz na 
vlastní www stránky, seznam vydané literatury). Tyto možnosti lze v rámci inovace www 
stránek rozšířit. WWW stránky v současném technickém provedení ani www stránky po 
inovaci nebudou  fungovat, nebudou živé, nebudou odrážet skutečné dění, nebudou obsahovat 
skutečně aktuální a kompletní informace, pokud se o to někdo nebude starat. Nelze to 
očekávat od administrátora ani programátora stránek. Na jednání výboru byl diskutován návrh 
L.Kadlecové, najít mezi členy někoho, kdo by převzal zodpovědnost za redakci www stránek. 
 
11. Členská základna 
Výbor vzal na vědomí informaci o novém členu Klubu - sekce začínajících autorů: 
Tomáš Suchánek z Přelouče, student.  
 
12. Termín dalšího jednání výboru: 
Příští výborová schůze se uskuteční v pátek 4. nebo 10.9.2010 – bude upřesněno. 
 
Úkoly: 
A.Kučerová … domluvit na Magistrátu města Pardubice zahájení Maratónu, prověřit 
předběžně přislíbený finanční příspěvek na toto zahájení, informovat M.Marboe a 
L.Kadlecovou, 
L.Kadlecová, J.Faltus … připravit text stanov k projednání, 
V.Kopecká … domluvit a organizačně zajistit účast zahraničních hostů na zahájení Maratónu 
a na křtu sborníku v Přelouči, 
všichni … předávat bez odkladu informace do pracovní verze programu Maratónu, 
J.Kraus … do 15.7.2010 sdělit L.Kadlecové navrhované termíny na plánovanou akci 
„Spisovatelé žijí mezi námi“ v Divadle 29, 
L.Kadlecová … vykomunikovat následně se členy literární sekce nejvhodnější 
z navrhovaných termínů, 
A.Kučerová … prověřit možnost, vkládat do RZ města Pardubice program Maratónu, 
informovat L.Kadlecovou, 
všichni … porozhlédnout se kolem sebe a navrhnout kandidáty na redaktora www stránek, 
L.Kadlecová … poslat pozvání p.Poljanské do St.Peterburgu, 
L.Kadlecová … vykomunikovat upřesnění termínu další výborové schůze. 
 
 
Zapsala: Lenka Kadlecová 
Pardubice, 18.6.2010 
 
Schválila: Marcella Marboe v.r. 
Řečany n.L., 19.6.2010 


