
Východočeské středisko Obce spisovatelů  - zápis z jednání výboru č. 6/2010 
 
Čas a místo konání: 
pátek, 17.12.2010,  13.00hod. 
Pardubice, Evropský společenský dům 
 
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, zápis 
Kučerová Anna - omluvena 
 Kadlecová Lenka – přítomna  
 
Pozvaní hosté: Fr.Uher - přítomen, D.Javoříková - přítomna, E.Kulakovská - přítomna, 
M.Ungrádová - přítomna,  J. Jiravová - přítomna 
 
Všichni účastníci schválili program jednání. 
 

1) M. Marboe informovala o situaci v ústřední OS a o návrzích na ceny ALČ. O udělení 
Máchovy růže (nominována naše Hana Křivánková) se stále ještě jedná, rozhodnuto 
by mělo být na začátku ledna. 

2) Strategie pro rok 2011  
Vzhledem k tomu, že se změnilo složení zastupitelů ve městech, je třeba opět získat  
kontakty, seznámit nové zastupitele s činností Vč. střediska OS a získat jejich morální 
i materiální podporu pro následující období. (V Pardubicích vystřídala pana primátora 
Demla paní primátorka Fraňková, též bude vystřídán ředitel KK v Pardubicích pan 
Petr Kárník a ředitelka ESD pí Jana Broulíková. Nové kontakty zajistí Ma). Kontakty 
se zastupiteli měst, která se aktivně zúčastňovala Maratónu, zajistí vedoucí oblastí 

3) Zaměření Maratónu v roce 2011  
Členové výboru se dohodli, že Maratón 2011 bude zaměřen na mládež, na výročí nar. 
K.J. Erbena -  a vše by měl "zastřešovat" dnes již všudypřítomný citlivý problém 
narůstajícího konfliktu mezi kulturou a přírodou. M.Marboe navrhla proplést celý 
Maratón tímto smutným leitmotivem (podřídit mu i některá čtení, zejména řízená, 
zařadit nutnost biofilního přístupu člověka k přírodě) a také Maratón zahájit  v těchto 
intencích. Tedy  krátkým seznámením hostů s touto problematikou v literatuře i 
společnosti ústy našich předních odborníků  

4) Hodnocení maratónu 2010   
Přítomní vedoucí oblastí a sekcí krátce informovali o průběhu Maratónu z jejich 
pohledu - úspěchy, nezdary, poučení pro příští rok atd. ... 
Rámcově vyhodnotila Ma letošní Maratón jako úspěšný, uskutečnilo se více besed a 
setkání, než bylo původně plánováno, akce byly veřejností regionu přijímány 
jednoznačně kladně. Bylo by ovšem nutně potřeba vylepšit propagaci a zpětnou vazbu,  
se strany aktérů bezpodmínečně dodržovat včasnou informovanost jednotlivých 
vedoucích sekcí a oblastí (letos v tomto směru zklamala oblast Pardubicko). Také by 
věci prospělo hodnocení akcí  samotnými aktéry na www stránkách. 



Ma vyzvedla skvělou práci oblasti Orlicko a Vysočina, stejně jako práci sekce 
literární, začínajících autorů, sekce výtvarné i dramatické, ale zejména organizační 
práci a dobré finanční zajištění tajemnicí ing. Kadlecovou, která rovněž připravila a 
předložila dokonale přehlednou mapu akcí 6. podzimního uměleckého maratónu. 

Připomínka L. Kadlecové -  o besedách i čteních ve školách je třeba informovat a materiály 
posílat neprodleně a průběžně, vzhledem k tomu, že se zejména k této činnosti váží granty 
(účtování starých, podávání nových ...) 

5) Bulletin –obsahová strategie pro rok 2011 - info M. Dušek 
Č. 23 bude věnováno K. J. Erbenovi (již se připravuje)–  další čísla v intencích 
Maratónu (mládež, příroda). 
Přílohy bulletinu Kruh ( v závislosti na finančních prostředcích - jedna prvotina a Kdo 
je kdo (aktualizace dat členů se již rovněž připravuje) 
Připomínka Ma: Náklady na bulleti Kruh bohužel stále rostou, do budoucna bude  
nutné přistoupit k regulaci obsahu ... 

6) Sborník pro rok 2011 bude věnován začínajícím autorům. Na rozdíl od předchozích 
sborníků bude nejprve proveden výběr autorů (na základě textů ze soutěží, případně 
jiných textů) a teprve potom nabídnuta autorovi účast ve sborníku. Nebudou tedy 
publikovány texty všech případných zájemců. Pokud středisko sežene fin. prostředky 
(sponzora), jako příloha sborníku vyjde druhá prvotina 

7) Výbor schválil rozdělení Oblasti Pardubice na dvě oblasti – Oblast Pardubice a Oblast 
Hradecko. Vedením Oblasti Hradecko pověřuje V. Kopeckou. Návrh rozdělení bude 
vycházet z územních plánů krajů s přihlédnutím k rovnoměrnému rozdělení a zájmu 
členů. 

8)  Doladění plánu práce na rok 2011  
I v následujícím roce proběhnou tradiční akce jako v letech předchozích, s výjimkou 
Literární Vysočiny, která už není organizována členy našeho střediska. K plánu práce 
se ještě bude muset vyjádřit (příp. ho doplnit) členská schůze, která by též měla vznést 
náměty a s předstiherm začít uvažovat nad plánem na rok 2012 
Termín výroční čl. schůze  - duben – květen, podle možností, tak, aby se nekryl s 
veletrhem Svět knihy 

9) Aktualizace www stránek 
Je třeba průběžně zasílat informace o soutěžích a uskutečněných akcích vedoucím  
oblastí a sekcí. Vedoucí oblastí a sekcí budou čtvrtletně -  a v druhém pololetí vždy ke 
konci měsíce -  zasílat informace pí Kadlecové, která je využije při hodnocení a 
vytváření grantů a postoupí dál k informování na www stránkách. Původní tvorbu 
budou členové zasílat L. Macháčkovi, který rozhodne o jejím zveřejnění na www 
stránkách. 

10) J. Faltus navrhl, aby se každoročně udělovala cena Vč. střediska členům za 
významnou činnost - diskuse bude pokračovat na příští schůzi výboru 

 
Úkoly:  

1) vedoucí oblastí se budou informovat o možné spolupráci a podpoře našeho střediska 
ze strany nových zastupitelů v oblasti jejich působnosti 

2) vedoucí oblastí a sekcí budou informovat pí Kadlecovou o akcích, které v  jejich 
oblasti, resp. sekci proběhly – viz.9 

3) A. Kučerová a V. Kopecká se dohodnou na rozdělení Oblasti Pardubicko – viz.7 - 
informují své členy a rozdělení oblasti budou prezentovat na příští schůzi výboru 
(březen, duben) 

4) Vedoucí oblasti Pardubice dokončí a předá zprávu o Maratónu a činnosti oblasti  V. 
Kopecké (podklady pro výroční zprávu) 



5) www stránky: Hrabinec bude aktualizovat info o sbornících 
                                   Cihlová zašle k zavěšení výsledky soutěže Když se tak trochu bojím 
 
 
 INFO: Po schůzi výboru následovalo zakončení Maratónu členy celé základny. 
Zakončení bylo rozděleno na část pracovní (hodnocení Maratónu členy, vize pro rok 2011, 
diskuse) a část společenskou. (Ma tlumočila vzkazy a pozdravy od čestného předsedy doc. 
Dvořáka,čestné členky Marie Kubátové a Ladislava Pecháčka. Dále proběhlo poděkování 
odcházejícícmu řediteli Krajské knihovny panu Petru Kárníkovi (dar - krásnou plaketu z 
vizovického těsta vyrobila D. Javoříková) a odcházející ředitelce Evropského společenského 
domu paní Janě Broulíkové. Na závěr, před volnou zábavou, proběhl přípitek podzimním 
jubilantům. 
 
 
Zapsala: Věra Kopecká 
Pardubice, 17. 12. 2010 
 
Schválila: Marcella Marboe v.r. 
Řečany n.L., 20.12.2010 
 


