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Východočeské středisko Obce spisovatelů - zápis z jednání výboru č. 5/2010
Čas a místo konání:
pátek, 10.9.2010, 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 – omluvena
Kučerová Anna - přítomna
Lenka Kadlecová – přítomna, zápis
Pozvaní hosté: Fr.Uher - přítomen, J.Jíravová - přítomna , D.Javoříková - přítomna,
M.Ungrádová - nepřítomna, E.Kulakovská - nepřítomna,
Všichni účastníci schválili program jednání.
Záznam jednání:
1) M.Marboe informovala o dění v ústřední OS:
… Na valné hromadě OS bylo schváleno vše, co navrhl předseda Vl. Křivánek.
… Rada OS se bude scházet 4x ročně.
… OS bude financována z grantů, žádné vlastní finanční prostředky nemá.
… Sekretariát bude pracovat v úterý a ve čtvrtek od 9.00 do 15.00hod.
… Byl ustaven Klub pražských spisovatelů.
… Budou se měnit průkazy, členové mají na ústředí dodat aktuální fotky.
… V.Kopecká je přijatá do OS. VčSOS má tedy aktuálně 23 členů, kteří jsou i členy ústřední
OS.
… Z rady OS abdikovali: Cílek, Ráž, Cimický, byli kooptováni: Hupych, Suk, Harák.
… M.M vyzvala přítomné, aby využili možnosti kontaktu s bohemisty – jet na každoroční
setkání s nimi. Letos se uskuteční 11.9.
… M.M. zůstane v radě, přesto, že uvažovala o odstoupení. Zůstane tak zachován přímý
přístup k informacím z ústřední OS.
… Dokořán nebude nadále vycházet – zůstává možnost publikovat na webu ústřední OS.
2) Práce s talenty:
V současné době se lektorské práci s talenty (mladež i dospělí) věnují:
J.Hrabinec: H.Křivánková(m), A.Šlechta(d), E.Nemethová(d), Černá(m),
M.Marboe: A.Kulakovská(m), J.Kouba(d).
Prvotina H. Křivánkové bude připravena pro tisk příští týden.
Výbor se shodl na názoru, že je potřeba se v této činnosti věnovat vlastním členům (sekce
začínajících autorů) a talentům objeveným v literární soutěži Pardubické střípky. Rozhodl
proto odmítnout možnost věnovat se tvorbě p. Eröse z Prahy.
Pod pojmem lektorská práce s talenty se rozumí:
a) Lektor společně s talentem jsou si oba vědomi, čeho chtějí dosáhnout. Troufnou si
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odhadnout, kdy svého společného cíle chtějí dosáhnout.
b) V průběhu společné práce dokážou popsat, kde se právě nacházejí, jak jejich práce
probíhá.
3) Autorská čtení – aktivity členů VčSOS:
Společně bylo diskutováno:
Týká se jednak řízených čtení na školách, jednak jednotlivých autorských čtení pro děti i
dospělé.
Informace o plánovaném/uskutečněném čtení musí obsahovat:
a) V jakém zařízení se akce plánuje/uskutečnila (knihovna, škola, atd.)
b) Kdo akci pořádá a zda autor získá/získal finanční odměnu z jiných zdrojů než od
VčSOS.
c) Zda se jedná o akci pro děti/dospělé.
d) Po realizaci akce přiložit „reálie“, které zprostředkují nahlédnutí do atmosféry akce
(fotografie, práce dětí, slovní komentář obsahující například „historky z natáčení“,
hodnocení účastníků apod.).
Tyto informace poslouží jako podklad k přípravě projektu a tedy i žádostí o finanční podporu
pro následující období, k vyúčtování již získaných grantů a sponzorských darů, k rozdělení již
získaných finančních prostředků na honoráře pro aktivní autory.
4) Příprava plánu práce na rok 2011
M.Marboe připomněla, že v roce 2011 nás čeká dvěstěleté výročí narození K.J.Erbena (7.11.)
a že pocházel z východních Čech (narodil se v Miletíně).
Zazněly návrhy na využití tohoto výročí:
tematicky ladit maratón k Erbenovi – M.Marboe,
věnovat K.J.E. číslo Kruhu Fr.Uher,
L.Kadlecová upozornila na to, že tento nápad pravděpodobně nebude využitelný při podání
žádostí o finanční podporu na MK ČR pro příští rok. Tyto žádosti je potřeba podat nejpozději
do 1.10.2010.
5) Příprava návrhu na rozdělení fin. prostředků, které jsou pro rok 2010 určeny k úhradě
osobních nákladů (DOPP) … L.Kadlecová, M.Marboe – v důsledku nedostatku času byl bod
odsunut na příští jednání.
6) Webové stránky, projednání kandidátů na obsazení pozice redaktora, diskuse o jeho
zodpovědnosti a požadovaných činnostech
… M.Marboe požádala L.Macháčka, aby se této role ujal. Ten souhlasil s podmínkou, že to
bude na půl roku a potom se uvidí. L.Kadlecová, ve snaze přispět k vyjasnění činnosti a
zodpovědnosti redaktora www.stránek, zašle L.Macháčkovi dokument, který mimo jiné
obsahuje výčet předpokládaných činností a zodpovědností redaktore www.stránek..
… M.Marboe předložila dokument vycházející z ankety J. Hrabince jun. a jím zpracovaný,
jak by měla vypadat struktura nových (příp. nově upravených) webových stránek podle
požadavků členů - s žádostí, aby se přítomní členové vyjádřili, příp. zaslali své připomínky
na email správce web. stránek. Na místě se k dokumentu nevyjádřil nikdo.
7) Info o bulletinu Kruh
M.Dušek.informoval o tom, že se daří v současné době držet limit 70 stránek na výtisk
bulletinu. Do č.22 se připravuje publikace L.Macháčeka, M.Marboe, J.Dvořák, M.Kubátová.
– vyjde k termínu ukončení Maratónu.
Po společné diskusi bylo dohodnuto, že se začne na příští rok připravovat nové vydání Kdo je
kdo. V případě, že nebudou finanční prostředky na tiskové vydání, budou podklady použity
k publikování na webu VčSOS.
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8) Příprava Maratónu:
L.Kadlecová: Program a pozvánky na zahájení – bude se distribuovat 20.9.2010, poslední
doplňky do tištěného programu do 14.9.2010 – 8.00hod.!!!
L.Kadlecová: Aktualizace seznamu hostů: doplňky nejpozději do 11.9.2010 do emailu!!!
H. Cihlová, A. Kučerová – rozmístění v sále při zahájení, organizace na místě.
A.Kučerová domluví s p.Pelikánem možnost zajištění rautu v hodnotě 8 000Kč s DPH (max.
10 000), pro 50-60 lidí, Boby Kraus alternativně prověří možnost zajištění firmou Ragula.
Hosté na zahájení Maratónu:
poláci – organizuje V.Kopecká,
představení KALF : Cílek, Richter, Kučera … organizuje M.Marboe,
Křivánek … organizuje M.Marboe.
J. Jiravová informovala, že Křest sborníku 13 autorů povídek s tajemstvím v Přelouči, je plně
zajištěn.
B. Kraus informoval o stavu příprav svého projektu v Divadle 29
9) Soutěž Když se tak trochu bojím:
Výbor schválil složení poroty:
porota literární: L.Macháček, J.Hrabinec, J.Faltus,
porota výtvarná: J.Jiravová J., J.Javoříková.
V souladu s propozicemi soutěže bude hodnocení poroty obsahovat vytipování talentů,
kterým bude následně nabídnuta lektorská podpora z řad členů literární sekce VčSOS!
10) Konzultace stanov
Vzhledem k časové tísni bylo dohodnuto, že eventuální náměty do diskuse k úpravám a
doplnění rozpracovaného návrhu budou předloženy do konce září k rukám L.Kadlecové a
projednány na příští schůzi.
11) Vývoj členské základny
… Blanka Kostřicová – rezignovala na členství ve VčSOS. Výbor vzal tuto informaci na
vědomí.
… M.Marboe požádala vedoucí oblastí a sekcí, aby převzali zodpovědnost za upozornění na
osobní jubilea členů, aby bylo všem přiměřeným způsobem poblahopřáno. Fr. Uher bude
nadále jubilantům zasílat písemné gratulace jménem výboru. Za tímto účelem bude
L.Kadlecová všem jmenovaným posílat aktuální tabulku členů s přehledem jubileí.
… Na návrh H.Cihlové připraví Fr.Uher doporučení na přeřazení Marka Zlatníka do literární
sekce VčSOS.
… Jana Klimečková – román Chlebouni, nová kandidátka na členství, doporučuje M.Marboe.
12) Sborník:
M.Marboe informovala, že letošní sborník je v tisku a navrhla k úvaze, že v roce 2011 by se
sborník věnoval začínajícím autorům a v roce 2012 by byl tématem sborníku humor.
13) Diskuse
… A. Kučerová vznesla návrh, aby byla vytvořena nabídka čtení a besed pro školy, protože
jinak často přicházejí besedovat do škol nekvalitní lidé. Marboe ji podpořila s tím, že by se
mohl vytvořit na Webu podobný "Besedník", jako má Sdružení autorů literatury pro děti a
mládež. Vedoucí oblastí byli požádáni, aby do příští schůze výboru zjistili, kteří autoři a za
jakých podmínek jsou ochotni chodit besedovat a číst do škol.
… Přítomní se shodli na tom, že schůze výboru se budou nadále konat v pátek a začátek bude
posunut na 14.hodinu. Datum další schůze dohodnut nebyl, bude určen podle potřeby.
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14) Společenská část, přípitek oslavencům.
Všechno nejlepší Hance Cihlové a Martinu Vídenskému k jejich životním jubileím!!!
Úkoly:
1) Vedoucí oblastí … předloží konkrétní informace získané od lektorů, kteří pracují se
začínajícími autory … do 23.9.2010.
2) Vedoucí oblastí … předají informace o čteních, které v letošním roce již proběhly, příp. o
akcích zamýšlených (pokud již nejsou v připravovaném programu maratónu).
3) Všichni … rozmyslí náměty jak využít výročí K.J.Erbena v plánu práce pro příští rok.
4) H.Cihlová, A.Kučerová, B.Kraus … příprava zahájení maratónu dle textu.
5) Fr.Uher .. doporučení dle textu … příští jednání výboru.
6) Vedoucí oblastí … zjistit, kteří autoři jsou ochotni zúčastnit se besed a čtení na školách a
za jakých podmínek.
Zapsala: Lenka Kadlecová
Pardubice, 10.9.2010
Schválila: Marcella Marboe v.r.
Řečany n.L., 12.9.2010
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