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Východočeské středisko Obce spisovatelů  - zápis z jednání členské schůze 
 
Čas a místo konání: 
sobota, 7.5.2011, 10.00hod. 
Pardubice, restaurace Philadelphia. 
 
Účastníci jednání: 
viz prezenční listina. 
 
Úvod jednání: 
 
1. M.Marboe přivítala přítomné členy, představila členy výboru vzhledem k přítomnosti 
nových členů, přednesla program jednání. Účastníci jednání schválili program jednání bez 
připomínek a doplnění. 
 
2.       Byla zvolena návrhová komise a mandátová komise ve složení: 
Návrhová komise: Fr.Uher, J.Faltus, L.Macháček – nominaci přijali. Členská schůze složení 
návrhové komise schválila. 
Mandátová komise: H.Cihlová, I.Tajovská – nominaci přijaly. Členská schůze složení 
mandátové komise schválila. 
 
Průběh vlastní jednání: 
 
3. V.Kopecká seznámila přítomné s obsahem výroční zprávy VčSOS za rok 2010. 
Kompletní text zprávy naleznete na www.spisovatelevc.cz. 
 
4. J.Hrabinec seznámil přítomné s obsahem hospodářské zprávy za rok 2010. Dal 
k dispozici k prostudování text zprávy přítomným členům. Po ukončení členské schůze je text 
závěrečné hospodářské zprávy a kompletního účetnictví k nahlédnutí u J.Hrabince. 

 
5. Členka revizní komise J.Jíravová přečetla zprávu revizní komise, ze které vyplynulo 
doporučení členské schůzi závěrečnou hospodářskou zprávu za rok 2010 přijmout. 

 
6. Členka mandátové komise H.Cihlová přednesla zprávu mandátové komise: přítomno 
41 členů z celkového počtu 101 členů. Vzhledem k tomu, že není přítomna nadpoloviční 
většina členů, není schůze usnášeníschopná. Stávající stanovy VčSOS takovou situaci 
neupravují, byl zvolen postup obvyklý. M.Marboe členskou schůzi ukončila a svolala po 5 
minutové přestávce schůzi novou. 
 
7. M.Marboe zahájila další členskou schůzi VčSOS. S odvoláním na skutečnosti 
přednesené během předcházející členské schůze nechala hlasovat o výroční zprávě VčSOS 
2010 (včetně hospodářské zprávy VčSOS 2010) – členská schůze zprávu přijala.. 
 
8. M.Marboe informovala o rozdělení oblasti Pardubicko na oblast Hradecko a oblast 
Pardubicko. V.Kopecká doplnila podrobnosti. Členové oblasti Hradecko k 7.5.2011: 
M.Kubátová, J.Dvořák, L.Kadlecová, D.Zlatníková, R.Beran, A.Kordíková, V.Kopecká, 
D.Holmanová, J.Valachovičová, A.Šlechta, J.Wienerová, E.Černošová, V.Franc, M.Černá. 
 
9. L.Kadlecová informovala: v souladu s rozhodnutím členské schůze dne 15.5.2010 
připravil výbor aktualizaci textu stanov VčSOS. Dne 10.4.2011 byli všichni členové vyzváni 
(emailem nebo poštou) k tomu, aby si návrh nových stanov prostudovali a případné 
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připomínky a náměty zaslali do 2.5.2011 k rukám L.Kadlecové. Zádné připomínky ani 
náměty nebyly doručeny. 
 

Nejvýznamnější změny v novém textu stanov/shrnutí: 
1) změna názvu – Středisko východočeských spisovatelů (SVČS), 
2) formulační upřesnění poslání sdružení, 
3) upřesnění podmínek vzniku členství, zejména členství v literární sekci, 
4) ustanovení o ochraně osobních údajů, 
5) org. struktura beze změny, definována organizační sekce, oblast Hradecko, 
6) doplněny podmínky pro přechod ze sekce začínajících autorů do literární sekce, 
7) upřesněny podmínky jednání členské schůze, 
8) upřesněny kompetence členské schůze, 
9) upřesněny parametry ve složení výboru – doporučení ve prospěch členů literární sekce, 
10) upřesněny kompetence výboru, 
11) navýšení počtu členů revizní komise na tři, 
12) zavádí se vnitřní směrnice o hospodaření (aktuální znění schválil výbor na svém 

jednání 2.4.2011). 
Členská schůze předloženou změnu stanov jednomyslně schválila. 
 
10. Na základě schváleného textu stanov proběhla doplňující volba  třetího člena revizní 
komise.  Navrženi byli: J.Faltus, I.Tajovská. I.Tajovská nominaci přijala a členskou schůzí 
byla zvolena. 
 
11. L.Kadlecová seznámila účastníky jednání s vývojem  členské základny od členské 
schůze 15.5.2010: ke dni 7.5.2011 má SVČS 101 členů. Pardubicko – 54, Hradecko – 14, 
Orlicko – 22, Vysočina – 11. 
 
12. Vedoucí oblastí vyzvali nové členy, kteří byli přítomni k tomu, aby se představili:  
… Václav Franc – Hradecko, zubní lékař, aktivní literát (píše poezii i prózu, sám se považuje 
spíš za prozaika), organizátor literárního dění v Nové Pace, mimo jiné člen ústřední OS,  
… Eva Černošová, roz. Kulhánková – Hradecko, učitelka češtiny a dějepisu na gymnáziu 
v Hradci Králové, vede kroužek tvůrčího psaní ve škole, píše poezii, připravuje svoji druhou 
publikaci, 
… Miroslav Kubíček – Orlicko, pochází z východních Čech, nyní žije v Šumperku, 
středoškolský učitel v důchodu, píše poezii, pohádky. 
 
13. M.Marboe přednesla plán práce pro rok 2011 – členská schůze plán přijala bez 
připomínek. Schválený plán práce 2011  na www.spisovatelevc.cz . 

 
14.  Dále M.Marboe přednesla návrhy do plánu práce na rok 2012: literární cena,  
skupinová výstava výtvarníků, fotografů, členů klubu SVČS spojená s reprezentativní 
vernisáží (téma: přírova vs. kultura). L.Kadlecová podpořila diskusi o přípravě plánu práce na 
rok 2012 v předstihu s tím, že upozornila, že některé žádosti o finanční podporu na rok 2011 
musely být podány již na podzim 2010. 
 
15. V souladu s dohodou na výborové schůzi M.Marboe vyzvala členy literární sekce 
k účasti na spolupráci s Krajskou knihovnou v Pardubicích.  Jedná se o realizaci série čtení 
v rámci maratónu 2011. SVČS finančně podpoří mimopardubické autory příspěvkem na 
dopravu. Autoři, kteří by byli ochotni se zůčastnit s tím, že honorář za jejich čtení přijde na 
účet VčSOS, nechť se přihlásí u M.Marboe. 
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16. Dále M.Marboe oslovila přítomné k realizaci čtení na školách. Školy se na ni obracejí 
s tímto požadavkem. Honoráře budou na základě smluv hradit školy. Zájemci se mají hlásit u 
M.Marboe. 
 
17. L.Kadlecová předložila rozpočet na rok 2011, který vychází z aktuálního stavu 
možností financování. Projekty: maratón 2010, bulletin, sborník, soutěž, práce s 
talenty(prvotina) jsou finančně zajištěny ze sponzorských darů a grantů: Pardubický kraj, MK 
ČR, Pardubice město, Královehradecký kraj, Elektrárna Opatovice v celkové výši 218 439 
Kč. Napjatá situace je vzhledem k některým položkám provozních výdajů, které nelze hradit 
z grantů a dotací. Členská schůze rozpočet schválila a vzala na vědomí, že jeho konečná 
podoba se může změnit vzhledem k tomu, že se mohou změnit finanční možnosti. V současné 
době jsou ještě otevřené některé žádosti o granty a dotace. Všichni členové byli vyzváni 
k oslovování případných dárců. 
 
18. Další informace pro členskou základnu: 
 
7.Východočeský podzimní umělecký maratón – 
Blokované termíny - zahájení (organizuje Pardubicko) … první týden října, sborník/Přelouč 
… 20.10.2011, zakončení (organizuje společně výtvarná a hudební sekce) … předvánoční 
týden. Sledujte www.spisovatelevc.cz, tam naleznete aktuální termíny!!! Plánované akce 
sdělujte vedoucím oblastí, budou informováni o termínech uzávěrky programu. 
 
Sborník začínajících autorů – J.Hrabinec vyzval výtvarníky (začínající) ke spolupráci, 
posunul uzávěrku do konce května 2011. 
 
Soutěž  Střípky – vyhlášená bude v září, H.Cihlová výzvala ke spolupráci – náměty na téma. 
 
 
19. Návrhová komise předložila členské schůzi toto usnesení: 
 
Členská schůze přijala: 

1) zprávu revizní komise o kontrole hospodaření VčSOS za rok 2010, 
2) výroční zprávu VčSOS 2010 (včetně hospodářské zprávy), 
3) plán práce VčSOS (SVČS) 2011, 
4) rozpočet VčSOS (SVČS) 2011, 

Členská schůze schválila změnu stanov. 
Členská schůze vzala na vědomí: 

1) informaci o rozdělení oblasti Pardubicko, 
2) informaci o nových členech, 
3) zprávu L.Kadlecové o finančním zabezpečení aktivit VčSOS (SVČS) v roce 2011, 
4) informaci o stavu přípravy borníku začínajících autorů, 
5) informaci o přípravě 7.ročníku Východočeského podzimního uměleckého maratónu. 

 
20. Členská schůze usnesení jednomyslně schválila. 
 
21. M.Marboe poděkovala všem přítomným za účast na jednání a členskou schůzi 
ukončila.  
 
 
 
 
Zapsala: Lenka Kadlecová 
v Pardubicích, 7.5.2011 
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Schválila: Marcella Marboe v.r. 
Řečany n.L., 8.5.2011 


