
  Zápis z členské schůze SVčS ze dne 26.5. 2012  
        ----------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
        Místo a čas konání: Kavárna Philadelphia, 11.00 hod.  
        Přítomno: 40 členů 
        Omluven: L. Vavrečka, PhDr.J.Dvořák, J. Jonáš, M. Kubátová,  
                         J.Wienerová, M. Černá, L. Zelený, L. Huml, K. Podobová,  
                        J. Lukášek, J. Bednářová, E. Trojan, R. Troják, B. Tymi- 
                        chová, T. Smrčková, J. Kratochvíl, P. Chvojka, B. Jiravová,  
                        J. Kouba,  
        Nepřítomny: D. Javoříková, A. Kulakovská  
 
1)  Zahájení zasedání členské schůze, schválení programu, volba mandátové  (A. Kučerová, I. 
Tajovská, H. Cihlová - odsouhlaseno) a návrhové komise (F. Uher, M. Skačáni, J. Faltus - 
odsouhlaseno) - Marboe 
 
2) Zpráva mandátové komise – z důvodu méně než 50% členů přítomných z celkového počtu 
105ti členů schůze není usnášeníschopná, po přestávce bude svolána schůze nová, která již 
usnášeníschopná bude.  
 
3) Obecné informace – Marboe 
    - ústřední Obec spisovatelů stále nepracuje, 
    - Dilie: Naši členové, kteří mají vydané knihy s ISBN, by se ve vlastním zájmu měli 
přihlásit (pokud tak již neučinili) ke Kolektivní správě autorských práv, aby jim každoročně 
byly vyúčtovány odměny za užívání jejich děl. Více informací i formuláře pro vyplnění a 
veškeré kontakty lze nalézt na webových stránkách Dilie (www.dilia.cz, či ve Věstníku Dilie, 
který Marboe předložila k nahlédnutí), Besedník – příležitost pro všecky autory, kteří jsou 
ochotní dělat besedy v knihovnách a na školách – veškeré informace i přihláška na webových 
stránkách Střediska. 
   - Marboe podala zprávu o kontrole účetnictví Střediska Kontrolním úřadem. Účetnictví je 
v bezvadném pořádku, zápis proběhl bez jakýchkoli připomínek. M. poděkovala L. 
Kadlecové, P. Zadníčkovi a J. Hrabincovi 
 
4) V.Kopecká přednesla  Výroční zprávu za rok 2011 – zpráva byla plénem schválena 
 
5) J. Hrabinec přednesl zprávu o hospodaření 
 
6) Zprávu revizní komise přednesla M. Ungrádová. Revizní komise neshledala v hospodaření 
žádné nedostatky a doporučila členské schůzi její schválení,   zpráva o hospodaření byla 
plénem schválena. 
 
 7) Vedoucí oblastí a sekcí podali zprávy o vývoji členské základny, byla představena nová 
členka paní Olga Novotná, básnířka z Jablonce nad  
Nisou, která vydala dvě básnické sbírky a účastnila se „Broumovských  
dnů poezie“. 
Členství ukončila p. D. Holmannová, člens. č. 0905 – Hradecko.  
 
 
8) Marboe přednesla Plán práce na rok 2012 – byl schválen bez připomínek 
 



9) L. Kadlecová informovala o momentálním stavu financí, seznámila s rozpočtem pro rok 
2012 – rozpočet byl schválen.  
Financování standardních projektů sborník, bulletin, maratón, soutěž a provozních nákladů 
Střediska v minimálním rozsahu je zajištěno takto: 
sborník – z příspěvků publikujících autorů a soukromého sponzora do výše 25 000Kč, 
bulletin – z prostředků Střediska (20 000Kč), soukromého sponzora (10 000Kč), města 
Pardubice (10 000Kč), 
maratón – z prostředků Královehradeckého kraje (20 000Kč), města Pardubice (zatím 
neschváleno) a vlastních prostředků (podle potřeby), 
soutěž – z prostředků Pardubického kraje (20 000Kč), Pardubice město (15 000Kč), 
provozní náklady – z prostředků Střediska. 
Celkový rozpočet: 153 000Kč. 
Rozpočet pro rok 2012 je o 82 000Kč menší než v roce 2011, k hlavní úspoře dojde na DOPP 
(62 000Kč),  jednorázových výdajích (12 000Kč) a provozních výdajích (8 000Kč).  
 
 
10) Příprava Maratónu – rozdělení úkolů: Zahájení i zakončení kompletně připraví oblast 
Pardubice (konkrétně A. Kučerová, H. Cihlová, I. Tajovská, J. Kraus, E. Némethová, M. 
Marboe a výtvarná sekce) 
Křest sborníku v Přelouči (Jiravová B. a J., Marboe, Hrabinec) 
Termín zahájení prosonduje Kučerová, Marboe (závisí na volbách) 
Termín křtu v Přelouči Jiravová, termín Dnů poezie V. Kopecká 
Marboe důrazně požádale všecky členy, aby si nedávali své soukromé akce na termíny akcí 
společných. Termíny společných akcí budou oznámeny na webových stránkách do prázdnin, 
členové mohou získat informace i od svých vedoucích oblastí 
Návrh Marboe – nezvat tentokrát na zahájení cizí čtoucí hosty, ale čtení připravit z děl našich 
zasloužilých autorů (Dvořák, Kubátová, Marboe – příp. Vodička, Uher, Kopecká, Macháček 
...) – návrh byl přijat. 
Koncipováním čtení (výběr autorů i příspěvků) pověřen J. Kraus s A. Kučerovou, společně 
zajistí též prostory a realizaci 
Koordinátorkou akcí Maratónu a zajištěním pozvánek a programů (včetně Přelouče) 
opakovaně pověřena L. Kadlecová (určí též termín, do kdy jí je třeba plánované akce 
nahlásit). 
 
11) J. Hrabinec seznámil přítomné se stavem přípravy sborníku. Příspěvků je zatím málo, 
finančních prostředků též, ale zdá se, že oba problémy budou (za přispění autorů – i 
finančního), zvládnutelné. 
 
12) H. Cihlová referovala o stavu příprav na soutěž Pardubické střípky – finanční prostředky  
jsou zajištěny, propozice se připravují 
 
13) M. Dušek seznámil s dalším číslem bulletinu Kruh (28), informoval, že finanční 
prostředky na zajištění dalších tří čísel jsou zajištěny. A. Šlechta se nabídl, že pokud by se 
vyskytly finanční potíže, mohl by jednotlivé číslo vytisknout sám 
 
14) Marboe oznámila, že se novým členem výboru stává L. Vavrečka, který byl právě 
kooptován. Bude posilou pro redaktorský tým www stránek, o kterých (zejména literárním 
Fóru) informoval L. Macháček, žádal zejména více příspěvků, nejen literárních 
 
Přestávka na oběd 



 
15)  Jednání o budoucnosti Střediska -  Marboe vyzvala všecky členy, aby podávali (třeba i 
prostřednictvím emailu) návrhy na nového předsedu v souvislosti s informací, že plánuje 
ukončení svého působení v roli předsedy Střediska k 31.12.2012. 
 
16) Diskuse – zejména o získávání peněz od sponzorů a budoucnosti Střediska 
 
17) Závěr: Přípitek všem jubilantům z první poloviny roku – Bičíková, Turečková, Vavrečka, 
Kučera, Richter, Hohza, Dvořák, Trojan, Chvojka, Macháček. 
Slovo dostal M. Richter, který zajímavým způsobem referoval o jím vydávaných Ústeckých 
ozvěnách a další své publikační činnosti. 

F. Uher přednesl usnesení návrhové komise (obsahovalo všecky již v průběhu schůze 
schválené body). Usnesení bylo jednomyslně přijato. 

 
 
 
                                                              Pro časové zaneprázdnění tajemnice zapsala Marboe 
 
 


