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Východočeské středisko Obce spisovatelů  - zápis z jednání výboru č. 2/2011 
 
Čas a místo konání: 
sobota, 7.5.2011,  9.00hod.,  
restaurace Philadelphia v Pardubicích. 
 
Účastníci jednání: 
Marcella Marboe – přítomna,   
Cihlová Hana – přítomna, 
Kraus Josef – omluven, 
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 - nepřítomen, J.Jíravová - nepřítomna , D.Javoříková - nepřítomna, 
M.Ungrádová - nepřítomna, E.Kulakovská - nepřítomna,  
 
Všichni účastníci schválili program jednání. 
 
Záznam jednání: 
 
1) Výbor schválil návrh M.Marboe na uzavření smlouvy mezi VčSOS a Jiřím Hrabincem 
ml. na rekonstrukci www stránek. Provedená práce bude financována finančními prostředky, 
které na to věnoval sponzor Domácí péče Kulakovská. 

 
2) M.Marboe informovala členy výboru o jednání s primátorkou města Pardubice MUDr. 
Štěpánkou Fraňkovou – paní primátorka vyjádřila ochotu i nadále podporovat VčSOS. Další 
jednání M.Marboe vedla s novou ředitelkou Krajské knihovny v Pardubicích Bc. Radkou 
Kodetovou. Předběžně byla dojednána série čtení, které pro knihovnu uskuteční v rámci 
letošního maratónu členové literární sekce VčSOS. Podmínky této spolupráce budou sjednány 
smluvně. Bylo rozhodnuto, že v případě volných finančních prostředků VčSOS podpoří 
mimopardubické autory příspěvkem na dopravní náklady. M.Marboe osloví na členské schůzi 
členy s výzvou. Členka výboru A.Kučerová vyjádřila zájem o realizaci čtení členů VčSOS ve 
škole, ve které působí. 
 
3) Vývoj členské základny – informace o nových členech: 
… výbor vzal na vědomí informaci o nových členech klubu – sekce začínajících autorů: 
Marie Černá  z Prahy  – Hradecko, Petra Štarková z Brna – Pardubicko, 
… výbor vzal na vědomí informaci o nových členech klubu – sekce hudební: Lukáš Cach a 
Pavla Bezdíčková – Pardubicko, 
… výbor schválil na doporučení M.Duška členství Miroslava Kubíčka ze Šumperka v literární 
sekci VčSOS.  
 
4) Výbor diskutoval vydání prvotiny J.Miletínové. Shrnutí: vydání bude financováno 
společně VčSOS a nakladatelstvím Oftis, náklad – do 100ks, počet stran – bude upřesněno po 
dokončení ilustrací a grafických úprav, lepená vazba, nakladatelství Oftis předloží na 
upřesněné parametry nabídku a poté bude rozhodnuto o výši příspěvku VčSOS. 
 
5) Vzhledem k aktuální situaci s financováním bulletinu Kruh bylo rozhodnuto, že náklad 
zatím zůstane 200ks, ale bude dokončeno mapování využití nákladu v oblastech. 
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Úkoly: 
… M.Marboe – vyjednat smlouvu s Krajskou knihovnou v Pardubicích, 
… M.Dušek – upřesnit podmínky pro vydání prvotiny dle bodu 4, 
… vedoucí oblastí – dokončit mapování nákladu bulletinu Kruh. 
 
 
Zapsala: Lenka Kadlecová 
Pardubice, 7.5.2011 
 
Schválila: Marcella Marboe v.r. 
Řečany n.L., 8.5.2011 


