Zápis č.3/2012 ze schůze výboru SVčS dne 18. června 2012
Místo a čas konání: Dům hudby v Pardubicích – klubovna KK, 15,00 hodin
Přítomni: M.Marboe, L.Vavrečka, F.Uher, J.Faltus, M.Dušek, L.Macháček, V.Kopecká, J.Kraus,
H.Cihlová, J.Jiravová, A.Kučerová
Omluveni: L.Kadlecová, A.Kulakovská, E.Némethová, M.Vídenský
Nepřítomni: D.Javoříková, I.Tajovská
Obsah jednání:
1. Schválení programu schůze
2. Představení nového člena výboru L.Vavrečky – absolventa magisterského studia
University Pardubice (fakulty historicko-kult.dějin), literární činnost – časopis Partonyma,
spolupráce na časopisu Tahy; bude zaměstnán na UPce,
ve SVčS bude pracovat na web stránkách střediska
odsouhlaseno, že časopis Partonyma bude zaštítěn SVčS
3. Informace o webových stránkách SVčS
Projednána stížnost L. Kadlecové,
webmastera J.Hrabince nahradí L.Vavrečka
Fórum bude přejmenováno na Elipsa – spravovat bude nadále L.Macháček + L.Vavrečka
V.Kopecká bude aktualizovat Kdo je kdo – osloví členy
4. Příprava maratónu
a) Informace a jednání ohledně zahájení – A.Kučerová
Po jednáních u pí primátorky a po úvaze výboru rozhodnuto:
zahájení Maratónu se uskuteční 3.10. 2012 v prostorách hudebního sálu radnice v Pardubicích,
bude pro uzavřenou společnost; program zahájení připraví A.Kučerová + J.Kraus
A.Kučerová - projedná finanční zajištění rautu, pronájem sálu
I.Tajovská, H.Cihlová - organizační spoluúčast při zahájení jako v minulých letech
b) informace J.Jiravová
Křest sborníku – 18.10.2012 od 15,00 hod.v Přelouči
Finanční částka na raut – v jednání s pí starostkou
do Sborníku za základě výzvy na členské schůzi došly další přípěvky
c) zakončení Maratónu – 14.12.2012
H.Cihlová – zajistí prostory
d) Dny poezie v Broumově – 19. – 21.10.2012, Kopecká zajistí hosta pro Přelouč
5. Informace o členské základně
Oblast Orlicko – informace M.Duška - zájem o členství v Klubu ze strany p.Lesingera –
upřesní ved.obl. M.Vídenský, z vlastního rozhodnutí se členství vzdává Popelka
úmrtí člena E.Trojana – uctění památky minutou ticha,
v ostatních oblastech žádné změny – výborová schůze zatím nikoho nepřijala, ale do oblasti
Vysočina se hlásí Formánek
6. Informace o nabídce A.Šlechty
v případě finančních potíží SVčS je ochoten na vlastní náklady vydat některé z čísel Kruhu,
do příštího čísla bulletinu - vzpomínka na zemřelé členy
podklady v rozsahu ccá 15 řádků dodat do 17.8. M.Duškovi a V.Kopecké:
H.Cihlová – o M.Večeřové
A.Kučerová – o MUDr.J.Moserové
L.Macháček – o V.Novákovi

M.Dušek – o E.Trojanovi
7. A.Kučerová byla jmenováno tiskovou mluvčí SVčS, zodpovídá za info pro Radniční
zpravodaj společně s Vavrečkou (web)
L.Kadlecová – nadále koordinátorka programu LM, členové - posílat jí též informace o
ostatních akcích vč. letáků apod.
8. Informace M.Marboe – o technickém stavu PC, tiskárny, mobil.telefonu (majetek SVčS)
vzhledem ke špatnému stavu obdrží nástupce vedoucí pouze mobilní telefon, ostatní majetek
se odepíše
euroklipy zakoupené pro potřeby výstavní činnosti – uloženy v Domě hudby – klubovna KK
9. Ostatní + diskuse:
J.Kraus – zajistí v Divadle 29 termín na autorské čtení členů v rámci LM
H.Cihlová – informace o soutěži Pardubické střípky – propozice připraveny – distribuce po
prázdninách, jednání s kastelánem hradu Kunětická hora – přislíbeny volné rod. vstupenky
(ceny), proběhne ještě jednání s vedením Východ.muzea – též volné vstupenky
J.Faltus – inf. o dvojím zaplacení členského příspěvku A.Kordíkové – bude převedeno do
příštího roku
10. Pohyb financí
Marboe dnešní den uložila na účet 10.000 – sponzorský dar od A.Kulakovské – Domácí péče
Královéhradecký kraj potvrdil dotaci 20.000 Kč na Maratón
11. Kulatiny a půlkulatiny členů výboru –
poblahopřáno A.Kučerové a L.Macháčkovi
12. Termín další výborové schůze – 3.9.2012

Zapsala: H.Cihlová

