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  Zápis č.1/2012 ze schůze výboru SvčS ze dne 2. dubna 2012  
        ----------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
        Místo a čas konání: Dům hudby Pce - knihovna, 15.00 hod.  
 
        Přítomni: M. Marboe, E. Némethová, L. Kadlecová, M. Kučerová, M. Vídeňský, M. 
Ungrádová, L. Macháček, J. Faltus, M. Dušek, F. Uher, H. Cihlová, J. Kraus, V. Kopecká, J. 
Jiravová.  
        Omluveni: I. Tajovská  
        Nepřítomny, neoml.: D. Javoříková, A. Kulakovská  
 
 
        Obsah jednání:  
 
         1. Info z ústředí Obce spisovatelů - ref. M. Marboe. Konstatováno, že O.S. patrně  
                                          nepracuje, na opakovanou výzvu se nikdo (předseda) neozval.  
 
         2. Info o podaných grantech pro rok 2012 a účetnictví střediska za r. 2011 - ref.  
                                          L. Kadlecová.  
Na MěÚ byla podána žádost o grant na "Střípky" -  obdrželi jsme15 tisíc korun.  
Žádosti o granty na Pardubický kraj nebyly omylem podány (záměna dat), z toho důvodu 
Středisko žádné peníze z Pardubického kraje neobdrží.  
Finanční situace je špatná, Středisko neobdrželo žádný grant ani od ministerstva kultury, ani 
od Elektráren Opatovice, jak bylo nezávazně přislíbeno.  
V květnu lze požádat MěÚ o finanční podporu na podzimní Maratón.  
Město nepodporuje žádnou publikační činnost, takže nelze žádat o fin. podporu na vydání 
prvotiny ani sborníku.  
V současné době je na účtu 6.000,- Kč, na příspěvcích bychom měli vybrat asi  14 tisíc Kč.  
 Stávající finanční situaci je třeba řešit - návrhy viz dále. 
 
         3. Info - získávání peněz od soukromých sponzorů:  
  Zkusit získat peníze od soukromých sponzorů - úkol - všichni.  
  J. Kraus a A. Kučerová se znovu pokusí získat finance od Města z kulturních fondů. J.Kraus 
slíbil poslat na účet střediska osobní fin. Příspěvek ve výši 5 000,- Kč 
 
         4. Vývoj členské základy - referují vedoucí oblastí A. Kučerová, V. Kopecká, F. Uher a 
M. Vídeňský.  
Nejasnosti budou dořešeny mailem. Na členskou schůzi budou zaslány stáva jící členské 
základně pozvánky a upozorněno, že kdo nezaplatí členský příspěvek nejpozději na členské 
schůzi v květnu, bude z členské základny vyškrtnut.  
 
          5. Přidělování členských čísel: po diskusi bylo rozhodnuto, že členská čísla bude 
přidělovat  tajemnice Střediska E. Némethová.  
 
          6. Info vedoucích sekcí o jejich zapojení do činnosti Střediska v r. 2012 (Javoříková, 
Kulakovská, Kraus) 
Vzhledem k nečinnosti hudební sekce podán návrh na její zrušení.  
Výtvarná sekce - zmobilizovat členskou základnu i činnost.  
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          7. Bulletin Kruh - referuje p. Milan Dušek:  
 Rozpracováno a téměř hotovo je č. 28, které má vyjít v červnu a bude v něm věnována 
pozornost významnému jubileu spisovatelky Marie Kubátové, dále Dragy Zlatníkové aj. 
Vydání bulletinu stojí kolem 10 tisíc, číslo bude muset být pozastaveno, dokud nebudou 
finance. (INFO pozdější – peníze byly získány od soukromého sponzora, číslo vyjde do 
členské schůze, aby na ní mohlo být distribuováno). 
Následuje debata na téma získání financí pro Sborník a vysloveny názory: snížit náklad 
(zavrženo jako finančně bezpředmětné), vytvořit předplatné (zamítnuto), zvýšit členské 
příspěvky - projednání ponechat na člen schůzi. Navrhnout autorům, aby se na vydání 
sborníku finančně podíleli jako v minulosti. 
 Paní Lenka Kadlecová, vědoma si své určité viny za nezískání grantu od Kraje Pardubice, 
slíbila doplatit vydání sborníku (za předpokladu, že se též autoři budou podílet 
 

8. Sborník -  ilustrace 
Byla oslovena výtvarná sekce, ale editor Sborníku J. Hrabinec dosud neobdržel žádný 

příspěvek. M. Marboe navrhla, aby sborník svýmni vtipnými ilustracemi doplnil Jiří Faltus. 
Oslovený souhlasil. 

 
              9. Info - prvotiny - ref. M. Dušek.  
 Na vydání prvotiny vybrána próza zač. autorky E. Némethové, z finančních důvodů se vydání 
neuskuteční. (Uskutečnilo by se jedině v případě, že by se nalezl soukromý sponzor) 
                   .  
             10. Info - ceny Orten, Magnesia Litera... - referují J. Faltus a F. Uher: členové 
nezískali žádnou cenu. Navrhovaná Cena Střediska se neuskuteční opět z důvodu nedostatku 
financí. 

 
              11. Soutěž Pardubické střípky - Pernš. rok - ref. H. Cihlová, J. Macháč 
Magistrát Města dal na akci grant 15 tisíc korun. Je přihlášeno množství výtvarných 
příspěvků.  
 
              12. Pernštýnské trhy (D. Javoříková) 
 Neuskuteční se, nebyla podána žádost.  
 
               13. Webové "Fórum" - ref. J. Macháček. Vyžaduje nesmírné množství práce, ale  
 slibně se rozjíždí a během čtrnácti dnů bude uzavřeno č. 4.  
 
                14. Info - "Besedník" - ref. M. Marboe.  
  Akce Sdružení autorů literatury pro děti a mládež, nadále organizuje Nár. knihovna - p. 
Gajbisch. Kdo by měl zájem besed na školách a v knihovnách se zúčastnit, nalezne přihlášku 
na webu. 
 
                15. Doladění výroční zprávy - V. Kopecká. Pokud někteří vedoucí oblastí a sekcí 
ještě nedodali V. Kopecké podklady, urychleně tak učiní.      . 
 
                  16. Příprava revizní zprávy - J. Jiravová, M. Ungrádová. Neshledány žádné 
nedostatky, revizní zpráva ponechána k podpisu I. Tajovské u H.Cihlové 
 
                  17. Příprava výroční schůze: Výroční členská schůze se uskuteční 26. května v 
kavárně Philadelphia:  
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                                           10.00 hod. výbor 
                                           10.30 hod. prezentace 
                                           11.00 hod. zahájení  
                                           13.00 hod. přestávka na oběd 
                                           14.00 hod. pokračování schůze 
Připraví: Marboe – program, E. Némethová – pozvánky, H. Cihlová, A. Kučerová – 
organizace. 
 
            18. Kulatiny a půlkulatiny jubilantů 2012:  
 M. Marboe a L. Macháček zajedou osobně pogratulovat PhDr. J. Dvořákovi,  v srpnu V. 
Kopecká, M. Marboe a L. Kadlecová PhMr. M. Kubátové.  
Gratulace p. Milanu Richterovi byla uskutečněna prostřednictvím bulletinu č.27.  
 
            19. Jednání o budoucnosti Střediska: předsedkyně M. Marboe informovala o 
svém úmyslu s předsednictvím skončit (zdravotní důvody). Všecky akce letošního roku ještě 
slíbila dokončit. Navrženy 3 možnosti dalšího fungování Střediska:  
                       - zvolit nového předsedu/kyni,  
                       - převést majetek střediska do jedné oblasti,  
                       - ukončit činnosti Střediska a nadále se pouze přátelsky scházet  
 
 
 
 
 
           Zapsala:  
           E. Némethová 
 
 
 
 
 
 
 


