
 
     STŘEDISKO VÝCHODOČESKÝCH SPISOVATELŮ 
     Z á p i s   z jednání výboru č. 4/2011 
 
     Čas a místo konání:  
     středa 5. září 2011 v 15.00 hod.  
     Pardubice,Dům hudby, 2. patro,  
     konec jednání v 17,30 hod.  
 
     Účastníci jednání:  
     M.Marboe, L.Kadlecová,I.Tajovská, L.Macháček, A.Kučerová, D.Javoříková, 
     H.Cihlová, J.Faltus, M.Dušek, M.Vídeňský,A.Kulakovská, E.Némethová 
     Host: J.Jiravová – přítomna, F.Uher - omluven 
     Omluveni: V.Kopecká, J.Kraus 
 
     Všichni účastníci schválili program jednání.  
 
     Záznam jednání:  
 

1. Představena Eva Némethová jako nová tajemnice výboru, bude mít na 
          starost zápisy z jednání, činnosti spojené s realizací výborových a člens- 
          kých schůzí (pozvánky, příprava programu ap.), informace členům.  
           
          L.Kadlecová referuje o povinnostech vedoucích oblastí a sekcí, 
          tj.  - vyjednávání a admin. zpracování přihlášek nových členů do SVČS,  
               - správa databáze členů (aktuálnost, stav člens. příspěvků, jubilea) 
               - předkládání výboru k projednání změny členské základny 
               - zpracování zpráv o stavu členské základny do výroční zprávy. 
 
     2.  M.Marboe vyzvala přítomné k podání zpráv z oblastí a sekcí: 

Oblasti: Pardubicko – A.Kučerová, příprava Podzimního maratónu,    Orlicko, M. 
Vídeňský ( podklady k programu zaslány L.Kadlecové) 
Sekce: Výtvarná, D. Javoříková – příprava výstavy v Rychnově nad 

          Kněžnou – důležité!!: výbor schválil zakoupení 10 klipartových skel, 
budou ve správě D. Javoříkové. Hudební – po dohodě se mění vedoucí           této 
sekce, místo Eleny Kulakovské bude tuto funkci zastávat její sestra Alina 
Kulakovská. Organizační sekce - po diskusi dohodnuto, že pozice ve- 

         doucího této sekce zůstane neobsazena 
Info: M.Dušek – nové číslo bulletinu Kruh je v tiskárně, bude dodáno na zahájení 
Maratónu, J.Faltus „Kdo je kdo“ - nedodána spousta informací o autorech, tato 
příloha Kruhu letos v tištěné podobě vydána nebude, J. Fasltus  b e z p r o s t ř e d 
n ě  dodá všecky podklady, které má, včetně fotografií, webmasterovi J. Hrabincovi 
jun. M. Dušek - prvotina básnířky Julie Miletínové s názvem „Anděl z města N 
(editor J. Faltus), bude vydána, křest proběhne v Přelouč, M. Marboe – sborník 
začínajících autorů byl předán tiskárnou J. Hrabincovi sen. ke korekturám.  
 
 
 

 
3.  Podzimní maratón: 



Za harmonogram akcí Maratónu zodpovídá L. Kadlecová, rovněž za tisk programů, 
pozvánek a jejich rozeslání hostům. Zdůrazňuje: kdo do čtvrtka nenahlásí akce, v 
programu  nebude! 

 
         Zahájení Podzimního maratónu se uskuteční ve středu 5. října 2011 
         v 16,00 hod.  
 

M. Marboe zajistí hosty, M. Kučerová pohlídá organizaci celé akce a katering (ve 
spolupráci s D. Javoříkovou), H. Cihlová prostory k následnému občerstvení, I. 
Tajovská ubytování hostů. 
 
Za organizaci křtu sborníku začínajících autorů v Přelouči zodpovídají B. a J. 
Jiravová, moderují Marboe, Hrabinec, prvotina – editor Faltus, hosty zajistí V. 
Kopecká 
 
Zamýšlená šňůra honorovaného čtení v KK v Pardubicích se v důsledku finančních 
problémů knihovny neuskuteční, nehonorované čtení nabídla Marboe, Macháček, 
Vídenský 
 

     4.  Soutěž „Pardubické střípky“, 
 

          referuje H. Cihlová: propozice jsou ve školách, na webu Krajské kni- 
          hovny, dát do webových stránek SVčS.  

 Po diskusi odsouhlaseno složení literární poroty: L. Macháček, J. Faltus, A. 
Kučerová.  

          Výtvarná porota zůstává stejná: J. Jiravová, D. Javoříková.   
 
          Výbor se dohodl, že příští rok se Pernštýnského roku“ zúčastníme. 
          Zodpovídá: za soutěž H. Cihlová, J.Macháček, 
                            za zahradní slavnost D. Javoříková. 

Magistrát města přislíbil finanční podporu. 
 

 
          Zakončení „Maratónu“ se bude konat 16. 12. 2011 od 15,00 hod.,  
          Prostory zajistí H. Cihlová, oganizaci D. Javoříková s A. Kulakovskou.  
 

Za propagaci Maratónu jako celku zodpovídá A.Kučerová, za jednotlivé akce 
organizátoři 

 
5.  INFO: Kadlecová – aktuální stav financí a grantů - požaduje: veškeré doklady na výdaje 
dodat co nejdříve, nejpozději do 30. 11. !! 
 
6. INFO: Marboe – spolupráce s KALF (cena M. Ivanova v Letohradě bude za reg. oblast 
udělena J. Krečmerovi) 
Marboe předložila vzorovou smlouvu na podporu Střediska městy a požádala přítomné, 
aby podle svých možností apelovali na starosty měst k uzavření takové smlouvy 
Valná hromada ústřední Obce spisovatelů – nový výbor, finance. 
 
 
 



 7.  Webové stránky SvčS: 
          Za Literární fórum zodpovídá L. Macháček, 
          za kolonku „akce“ (která bude doplněna) L. Kadlecová,  
          za technické záležitosti J. Hrabinec jr. 
 
Úkoly: Vedoucí oblastí a sekcí zkontrolují a doplní údaje, které o svěřeném úseku uvedli.  
J.Faltus bezprostředně dodá J. Hrabincovi veškeré podklady pro Kdo je kdo na webu 
 
8. Příprava plánu práce na rok 2012 
    Podání žádostí o granty na tradiční akce – L. Kadlecová 
    Pernštýnský rok – soutěž (Cihlová, Macháček) 
    Zahradní slavnost – Javoříková 
    Spolupráce s KALF – Marboe 
    Čtení a řízená čtení (Marboe, Kopecká) 
 
    K domyšlení – udělování literární ceny SVS Marboe, všichni 
    Setkání kolektivních členů ústřední OS – Marboe, všichni 
      
9.  Výbor vzal na vědomí informaci o nové člence – Lucii Hrachové ze 
          Světlé nad Sázavou.  
 
 
     
      Zapsala: Eva Némethová  
 


