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Středisko východočeských spisovatelů  - zápis z jednání výboru č. 3/2011 
 
Čas a místo konání: 
sobota, 11.6..2011,  9.30hod.,  
u Věry Kopecké v Křinicích.. 
 
Účastníci jednání: 
Marcella Marboe – přítomna,   
Cihlová Hana – omluvena, 
Kraus Josef – omluven, 
Dušek Milan – přítomen, 
Faltus Jiří – přítomen, 
Macháček Lubomír – přítomen, 
Vídenský Martin – přítomen, 
Kopecká Věra – přítomna, 
Kučerová Anna – omluvena, 
Lenka Kadlecová – přítomna, zápis 
Pozvaní hosté: Fr.Uher – omluven.  
 
Všichni účastníci schválili program jednání. 
 
Záznam jednání: 
 
1) Kdo je kdo 2011 – 
… rozhodnutí o realizaci tištěné podoby odloženo i vzhledem k aktuálním finančním 
možnostem v roce 2011, 
… v rámci rekonstrukce www stránek je rozpracovaná verze elektronická, 
… J.Faltus a M.Dušek poskytnou J.Hrabincovi ml. shromážděné podklady včetně originálů 
fotografií. 
 
2) Příprava hodnocení projektů a vyúčtování grantů za rok 2011: 
…  L.Kadlecová požádala všechny členy výboru o spolupráci na včasném shromáždění 
podkladů pro vyúčtování grantů – do 30.11.2011!!! Většina dárců požaduje vyúčtování a 
předložení hodnotící zprávy a dokumentace o způsobu využití finančních prostředků v roce 
2011 již k 31.12.2011 (Elektrárna Opatovice dokonce k 30.11.2011 – prvotina J.Miletínové, 
soutěž).  
… Byla podrobně projednána tabulka „zodpovědnosti_akce_projekty“, kterou výboru 
předložila L.Kadlecová v dubnu 2011. Výbor rozhodl, na návrh předsedkyně M.Marboe, že za 
propagaci Maratónu 2011 zodpovídá A.Kučerová. L.Kadlecová znovu požádala vedoucí 
oblastí, aby se inspirovali pro přípravu zprávy o průběhu Maratónu 2011 zprávou 
M.Vídenského, kterou zpracoval v roce 2010. 
… Diskuse kolem požadavku na zpracování dvou posudků k publikacím vydávaným SVČS 
(bulletin, sborník, prvotiny) vyústila v tento závěr: vedle prezentace názorů z řad členů SVČS, 
budou oslovováni nezávislí recenzenti, je přípustné, aby editor s názorem posudku 
nesouhlasil. 
… V závislosti na výši disponibilních finančních prostředků budou tyto posudky honorovány.  
 
3) Pardubické střípky: 
… porota bude pracovat ve stejném složení jako vloni, 
… výbor projednal časový plán, který navrhla H.Cihlová. 
… bylo schváleno téma pro letošní ročník: “O čem často přemýšlím.” 
 
4) Členská základna:: 
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… výbor schválil na návrh M.Duška členství Luboše Zeleného v literární sekci SVČS, oblast  
Hradecko, 
… výbor vzal na vědomí informaci o nové člence sekce začínajících autorů - Daniela 
Málková z Chotěboře, oblast Orlicko. 
 
5) L.Kadlecová informovala výbor, že by v následujícím období ráda předala činnosti, které 

se váží na pozici tajemnice. Jsou to tyto:  
a) vyjednání a administrativní zpracování vstupu nových členů do SVČS, 
b) správa databáze členů (aktuálnost kontaktů, stav členských příspěvků, jubilea), 
c) předkládání k projednání změn členské základny na výborové schůzi, 
d) zpracování zpráv o stavu členské základny do výroční zprávy, 
e) činnosti spojené s realizací výborových a členských schůzí – pozvánky, příprava 

programu, zápis z jednání, informace členům po schůzi. 
… Výbor schválil návrh V.Kopecké, který L.Kadlecová na místě prezentovala, že činnosti dle 
add a) až d) přejdou do zodpovědnosti vedoucích oblastí. L.Kadlecová připraví v co 
nejkratším termínu podklady, které má k dispozici a předá je vedoucím oblastí.  

 
6) M.Marboe opět vyzvala k účasti na čtení, besedách v Krajské knihovně v Pardubicích 
připravuje seznam účinkujících na jednání s p. ředitelkou Kodetovou. Jedno z čtení budou 
pravděpodobně realizovat členové KALFu jako hosté SVČS. 
 
7) V diskusi byl dopřesněn způsob provedení a financování prvotiny básnířky 
J.Miletínové. Prostředky SVČS budou použity na realizaci 1.nekomerčního vydání v počtu 
50-60ks, zbytek do celkového nákladu 180ks bude pořízeno jako dotisk za finanční podpory 
Oftisu.  
 
8) Příprava letošního Maratónu  

- termín zahájení  – středa 5.10.2011 , 16:00hod., 
- M.Marboe připraví podklady a zajistí poskytnutí záštity primátorkou Pardubic, 
- zahájení zajistí oblast Pardubicko v intencích minulých let, 
- termín pro přípravu programu, pozvánek na zahájení i pozvánek na křest v Přelouči – 

do 31.8.2011, program bude zpracováván stejně jako vloni – na www stránkách bude 
průběžně aktualizován, tak, že všichni organizátoři budou mít k dispozici průběžně 
informace o termínech ostatních akcí, 

- hosté na zahájení – členové KALFU – Jindřich Kraus (hraje i na kytaru), Karel 
Richter, Roman Cílek, Miroslav Kučera, 

- změna tematického zaměření z „Příroda a kultura.“ na „Odkaz minulosti v současné 
tvorbě.“, 

- Přelouč  (křest sborníku  a prvotin) – hosty zajistí V.Kopecká, 
- M.Dušek navrhuje, aby v programu zahájení nebylo čtení, navrhuje křest prvotiny 

J.Miletínové, po diskusi výbor tento návrh neodsouhlasil. 
 
9) M. Dušek informoval o skutečnosti, že Fr.Uher obdržel bronzovou sošku Havrana o  
nejlepší publikovanou detektivní povídku v roce 2010 a Cenu Eduarda Fikera za nejlepší 
detektivku roku 2010.. 

 
10) M.Marboe informovala 
- z ústřední OS: valná hromada svolána na 8.7.2011 s cílem zvolit nový výbor, event. 

schválit další plán fungování, 
- ze setkání KALF  v Jaroměři, kde se účastnila jako host:  

… idea/odkaz Miroslava Ivanova, významného autora literatury faktu: literatura faktu by 
měla jít směrem ke krásné literatuře ne jen cestou sdělování faktů, 



zapis_jv_3_2011  3/3 

  datum tisku: 22.8.2011 

… pro nás je inspirující praxe KALFu, která je založená na spolupráci se starosty při 
financování akcí, 
… rýsuje se spolupráce na vzájemné výměně čtení ve finanční režii a při organizačním 
zajištění partnera (KALF – SVČS). 

- p.Ungrádová nabízí výstavní prostor v Rychnově n.Kn. ostatním členům, 
- obrátil se na ni jakýsi člověk z vězení, hledá partnera ke spolupráci na přípravě knihy - 

nikdo z přítomných neprojevil zájem. 
 

11) M.Marboe vyzvala přítomné k předání knižních přebytků z vlastní tvorby vhodných 
jako dárky pro hosty a soutěžící H.Cihlové. 
 
12) L.Kadlecová informovala o tom, že obdržela z MV ČR potvrzený výtisk nového znění 
stanov. 
 
13) Další jednání výboru se uskuteční 5.9.2011, 15:00hod., 
 
Na závěr: 
Velké poděkování Věře Kopecké za zajištění setkání a pohostinnost! 

 
Úkoly: 
… LKadlecová – příprava podkladů a předání vedoucím oblastí v souvislosti s předáním 
zodpovědnosti za správu databáze členů, 
… L.Kadlecová – dokončení změny stanov – informování partnerů, předání ověřených kopií, 
… vedoucí oblastí –  náměty na účinkování v KK v Pardubicích, 
… M.Dušek - dohoda s p.Kábrtem o realizaci prvotiny J.Miletínové, 
… L.Kadlecová – komunikace projektu „vernisáž 2012“ s výtvarnou sekcí a H.Přinesdomů,  
… A.Kučerová – příprava zahájení Maratónu 2011, 
… A.Kučerová – propadage Maratónu 2011 v médiích, 
… H.Cihlová, M.Marboe – prezentace SVČS – Maraton 2011 a zač. autoři v Českém rozhlase 
(Hradec, Pardubice) 
… M.Marboe – vyjednání záštity Maratónu 2011 primátorkou Pardubic, 
… V.Kopecká – zajistit hosty do Přelouče, 
… M.Marboe – předat přebývající Kruhy k H. Cihlové. 
 
 
 
Zapsala: Lenka Kadlecová 
Pardubice, 11.6.2011 
 
Schválila: Marcella Marboe v.r. 
Řečany n.L., 12.6.2011 


