
Zápis č. 5 z členské schůze SVčS ze dne 14. 12. 2012 v salónku restaurace Evropa v 

Pardubicích 

Program:  

 

1. M. Marboe uvítala všechny přítomné a tlumočila upřímné pozdravy čestného předsedy Jana 

Dvořáka,  

který se závěru Maratónu ze zdravotních důvodů nemůže zúčastnit. Z týchž důvodů se 

omluvila též 

čestná členka spisovatelka Marie Kubátová, která letošní rok dovršila 90 let věku a všechny 

velmi po- 

zdravuje. M. Marboe v úvodním slově připomněla svou dávno proklamovanou rezignaci na 

funkci před- 

sedkyně Střediska východočeských spisovatelů a v bodech zrekapitulovala, čeho se výboru za 

jejího dvanácti- 

letého vedení podařilo dosáhnout: 

- Osm Maratonů a bezpočet dalších kulturních akcí pro veřejnost včetně vernisáží a 

neutuchající publi- 

kační aktivity jednotlivých autorů. 28 našich členů bylo přijato do ústřední OS Praha (vlastní 

základna nyní čítá 

z původní jedné desítky přes sto lidí). Důležité bylo i vytvoření a spuštění www. stránek 

Střediska a hlavně 

realizace publikací - bulletin Kruh, internetové literární fórum Elipsa, 6 tématicky 

zaměřených sborníků, 3 prvo- 

tiny, internetové i tištěné Kdo je kdo, soutěž Střípky, internetový i tištěný časopis Partonyma, 

řízená čtení na 

školách i v knihovnách, postupné rozšíření nejen oblastí a sekcí Střediska, ale i stále hustší 

pokrytí regionu 

našimi akcemi (Marboe předložila mapku ing. Kadlecové s vyznačenými městy, kde naši 

členové v posled- 

ních letech vystupovali) ale i rozšíření programu o komponované šňůry pořadů a festivaly 

Dny poezie 

Broumov, Laskavé večery v Chrudimi, večery U notáře v Havlíčkově Brodě, Literární 

Vysočina, Večery múz 

v Pardubicích, jakož i navázání spolupráce se slovenskými, polskými i ruskými autory, i 

autory KALFu atd.  

Nezanedbatelné je i značné zlepšení finančních možností Střediska, ale nejdůležitější pro 

předsedkyni 

je vznik velmi dobrých přátelských vztahů mezi všemi členy Střediska.  

M. Marboe oznámila členské základně ukončení své činnosti ve funkci předsedkyně SvčS ke 

dni 31. 12. 

2012.  

 

2. Představení nového předsedy SvčS Mgr. Lukáše Vavrečky. Úvodní projev, kdy L. 

Vavrečka slíbil, že se 

o Středisko bude starat, jak nejlépe dovede, a bude se snažit naplnit očekávání přítomných. 

Potom si M.  

Marboe a L. Vavrečka se všemi připili na další úspěchy Střediska pod vedením nového 

předsedy.  

 



3. Info z ústřední OS: M. Marboe referovala o své schůzce s předsedou T. Magnuskem. 

Situace ústředí, 

zejména finanční, je nadále tíživá. V hospodaření probíhají revizní kontroly. M. Marboe 

doporučila Obec 

podpořit zaplacením, příp. i doplacením dlužných příspěvků. Kromě jiného připomněla, že 

výbor ústředí 

OS postihla těžká ztráta v podobě úmrtí M. Siegela, obětavého tvůrce i donátora bulletinu 

Dokořán.  

Dále referovala o své schůzce v Dilii - i s členy ALČ a KALFu. KALF zatím výbor Obce 

podporuje.  

 

4. Vzhledem k nepřítomnosti ing. L. Kadlecové o stavu financí i podaných grantech 

referovala M. Marboe,  

doplňovaná L. Vavrečkou. Ten se zúčastňuje přípravy pardubické umělecké činnosti na příští 

léta pod 

vedením Magistrátu. Akce má název Pardubické Podhoubí.  

Zatím byla podána žádost na Pardubický kraj o grant na Maratón a tzv. Publikační blok. Do 

konce roku  

budou podány ještě žádosti další. MK ČR po změně pravidel osloveno nebylo.  

 

5. O stavu periodik referovali:  

- Kruh: M. Dušek, který přivezl hotové č. 30 a připravuje č.31, které vyjde v březnu 2013 

- Elipsa: L. Macháček  

- Sborník: J. Hrabinec 

- Partonyma: L. Vavrečka 

- web: L. Vavrečka 

- Kdo je kdo: V. Kopecká - žádá, aby si všichni zkontrolovali své heslo a ohlásili 

nesrovnalosti, příp.  

doplňky. Kdo je kdo je průběžně aktualizováno.  

Vedoucí periodik (Dušek, Macháček, Vavrečka) shodně žádají o zasílání příspěvků.  

 

6. Hodnocení Maratónu i jednotlivých akcí, Střípky:  

ref. H. Cihlová (Střípky), J. Jiravová (výtvarná sekce), vedoucí oblastí o svých akcí (V. 

Kopecká, M.  

Vídeňský, F. Uher), J. Kraus (dramatická sekce), Z. Jirásek zajímavým vyprávěním přiblížil 

vznik a  

pořádání Laskavých večerů v Slatiňanech, jichž je duchovním otcem a organizátorem a které 

dosáhly 

letos na podzim již 100. premiéry.  

 

7. Diskuse 

 

 

Zapsala:  

Eva Némethová 

 


