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STŘEDISKO VÝCHODOĆESKÝCH SPISOVATELÚ 

Zápis č. 5/2011 z jednání výboru 
 
Čas a místo konání:  pátek 16. prosince 2011 ve 13,00 hod., restaurace La Bohéme, 
Pernštýnské náměstí 
Účastnící jednání: M.Marboe, M.Dušek, M.Faltus, I. Tajovská, V. Kopecká, L.Macháček, 
H.Cihlová, J.Kraus, A.Kučerová, L.Kadlecová, M.Vídeňský, E. Némethová, 
Hosté: F.Uher, J.Hrabinec sen., J.Jiravová, M.Ungrádová, M. Dušek ml. 

Nepřítomny, neomluveny: D.Javoříková, A.Kulakovská 

 
Všichni účastníci schválili program jednání - záznam:  

1. Info z ústředí Obce přednesla M. Marboe 
 
2. Info o spolupráci s KALF přednesla M.Marboe - jednání v Senátu ČR ohledně daně na 

knihy 
 
3. Strategie pro rok 2012, granty, referovala L. Kadlecová. Navrhuje soustředit se na 

projekty – tradiční akce: Maratón, Bulletin, literární soutěž pro děti a Sborník. Projekt 
„Práce s talenty“ navrhuje pro příští rok nezařazovat, ale ponechat publikační prostor 
v bulletinu. Dále projednán návrh na vydání prvotiny nekomerční literatury, která 
v současné době nemá šanci na běžné knižní vydání. K posouzení a následnému 
výběru navržena díla autorů: Hudcová, Némethová, Šlechta, Kraus. Kadlecová 
dojedná do 5. 1. 2012 možnou finanční záštitu od Elektráren Opatovice. Věra Kopecká 
žádá L. Kadlecovou o podání grantu na autorská čtení. Marboe navrhuje J. 
Miletínovou na cenu J. Ortena 

Úkoly:  

- L. Kadlecová podá všecky tradičně podávané žádosti o dotace – kromě žádosti na             
projekt „Práce s talenty“. Žádost V. Kopecké zváží. 
- Tým který posoudí prvotiny: J. Hrabinec, M. Dušek. Autoři pošlou rukopisy 
svých prvotin k jejich rukám obratem. Podklady pro udělení dotace dodá 
L.Kadlecové J. Hrabinec 
- L. Kadlecová dojedná s vedením El. Opatovice podmínky udělení literární ceny 
Ele Opatovice. Podklady dodá do 5.1. J.Faltus. 
- Návrh na cenu J. Ortena podá J. Faltus, Kadlecová bude informovat Ele 
Opatovice  (protože prvotinu podpořili), že tento návrh podáváme 

 
4. Získání peněz na příští rok: Z grantů nelze zaplatit provoz SVčS. Získávat sponzory je 

úkol pro všechny. M. Marboe osloví možné sponzory a politiky, E. Némethová 
navrhla možné sponzory, které se pokusí získat ona. J. Kraus slíbil oslovit své známé 
na Krajském úřadu v Pardubicích a sám poskytnout sponzorský dar ve výši 5 000-, Kč 

 
5. Vývoj členské základny:  postupně referují A. Kučerová, V.Kopecká, M.Vídeňský, F. 

Uher a M. Dušek. Monika Hojná, nová členka z Opočna (ukázka z tvorby v bulletinu 
26/2011). Marboe žádá všechny vedoucí oblastí a sekcí, aby si znovu pročetli své 
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povinnosti deklarované na jednání u V. Kopecké – zejména upozorňování výboru na 
změny v členské základně a na kulatá jubilea. O nich budou včas informovat M. 
Duška a M. Marboe. Návrh M. Duška st. o zařazení členky SVčS Kláry Podobové  do 
literární sekce. Výbor odsouhlasil s tím, že od navrhovaného je třeba předložit (F. 
Uhrovi) dílo k posouzení. Literární ocenění: F. Uher – Cena Havrana, Cena E. Fikera, 
M. Urbanová – ocenění města Chotěboře, J.Krečmer – cena M.Ivanova za román 
„Podvedená generace, Z. Vošický za publikaci Vysočina shůry – cena Kraje Vsočina, 
Medaile města Pardubic za zásluhy o kulturu byla udělena paní M. Marboe.  

 
6. Hodnocení maratónu – bude probráno od 15.00 s členskou základnou na slavnostním 

zakončení Maratónu. Marboe děkuje všem za zajištění akcí, zejména týmu 
připravujícímu zahájení a křest sborníku v Přelouči, rovněž všem editorům a 
organizátorům soutěže. Kritizuje malou účast našich členů na akcích. Pochválila 
A.Kučertovou a H. Cihlovou za prezentaci v médiích, pochválila rozhovor . 
Vídenského, ale kritizuje, že se nezmínil o Středisku. Apeluje na všecky, aby i ve 
vlastních mediálních prezentacích hovořili též o našem Středisku. Pochválila rovněž 
koncipované pořady (Dny poezie – Kopecká, Čajovna Luna – Jirásek, Večery U 
notáře – Vondrák, Večery múz – výtvarná sekce a oblast Pardubice a také akce sekce 
dramatické). Do práce Střediska se téměž nezapojuje sekce hudební ... 

 
7. Bulletin Kruh – ref. p. Dušek. V r. 2012 opět vyjdou 4 čísla, č. 27 se připravuje. 

Marboe předložila všem pro případnou inspiraci tiskové materiály Jihočeského klubu 
spisovatelů 

 
8. Sborník r. 2012 – referuje doc. J. Hrabinec. Bude se jednat o svazek s názvem 

„Sborník humoru“. Rukopisy, krátké texty o sobě a fotografie zaslat k rukám J. 
Hrabince do konce května 2012. Rovněž ukázky ilustrací, které by mohly texty 
doprovázet (úkol pro výtvarnou sekci) 

 
9. Téma – prvotiny a jejich budnoucnost: viz bod 3 - autorka Julie Miletínová – pod 

redakčním vedením J. Faltuse, J. Faltus podá návrh na Cenu J. Ortena. (Úkoly viz bod 
3)  F. Uher a celý výbor navrhuje historický román Prokletá knížata MUDr. M. 
Skačániho na cenu „Magnesia litera“. Návrh podá F. Uher. 

  
10. Soutěž mladých literárních talentů – informuje H. Cihlová. 

Úkoly: Zaměření soutěže v roce 2012 k Pernštýnskému roku – Cihlová, Macháček, 
Javoříková. „Trhy“ – Javoříková a celá výtvarná sekce 
L. Macháček do příští schůze navrhne talenty, se kterými by bylo dobré pracovat. 
 

11. WEB – Hrabinec jr., L.Kadlecová, L.Macháček.  
 

Úkoly: 
Literární a výtvarné práce pro zvěřejnění zasílat L. Macháčkovi 
Informace o akcích střediska L. Kadlecové 
Připomínky k technické stránce webu J. Hrabincovi jun. 
 
Výroční zprávu za rok 2011 zpracuje V. Kopecká, dílčí zprávy za své úseky jí předají 
všichni vedoucí oblastí i sekcí do konce ledna 2012 
 

Zapsala: Eva Némethová 


