
Zápis ze schůze č.4 SVčS 
ze dne 3. září 2012, 15.00 hod.  

v Domě hudby Pardubice, knihovna 

 

 

Přítomni:   M. Marboe, L. Vavrečka, E. Némethová, V. Kopecká,  

A. Kučerová, D. Javoříková, M. Vídeňský, J. Kraus,  

L. Macháček, F. Uher, M. Dušek, I. Tajovská, H. Cihlová  

Omluveni:   L. Kadlecová, J. Faltus, A.Kulakovská 

Neomluveni:  J. Jiravová 

 

 

1. Maratón:  

- Zahájení bude 3. 10. v 16,00 za přítomnosti primátorky Š. Fraňkové.  

M. Marboe podala žádost o zajištění sálu a o záštitu. Dar pro 

primátorku zajistí v ceně do 500,- Kč A. Kučerová a D. Javoříková  

ve spolupráci.  

- Sestavení a vytištění programu Maratónu a pozvánek zajišťuje  

Ing. Kadlecová, nejzazší termín doplnění programu je do pátku  

7. 9., pak se dává do tiskárny.  

- Program – čtení – zajistí J. Kraus-A.Kučerová – ukázky z děl letošních 

jubilantů a čestných členů M.Kubátové a J. Dvořáka, dále odstupující 

dlouholeté předsedkyně M. Marboe. Hudební vstup L. Vavrečky bude 

zakomponován do pořadu.  

- Závěrečný raut v ceně do 5.000,- Kč zajistí A. Kučerová.  

- Zahájení – H. Cihlová., moderuje M. Marboe 

- Propagace: M.Marboe, H. Cihlová,(Český rozhlas - Máme hosta, 2.října od 

10. oo hod.) A.Kučerová, J. Kraus, L. Vavrečka, M. Dušek, ve svých 

oblastech vedoucí oblastí či jimi pověřený člověk. L. Vavrečka zajistí 

web. Komunikace s Radničním zpravodajem zajištěna přes L. Vavrečku a 

A. Kučerovou.  

- Zakončení Maratónu se bude konat v pátek 14. 12. 2012 od 15,00 hod. do 

cca 19,00 hod. Místo konání bude dořešeno.(Pravděpodobně Evropa)  

 

2.  

- Info z ústředí Obce spisovatelů – M. Marboe: Obec nefunguje, předseda  

T. Magnusek není k zastižení. Dne 8. září by se k diskusi o nastalé 

situaci měly sejít regiony. L. Vavrečka navrhl, že se zúčastní.  

 

3.  

- Narozeniny M. Kubátové – info M. Marboe: Vzhledem k pobytu 

spisovatelky v nemocnici a jejímu odmítnutí jakkoli slavit, byla 

provedena gratulace dopisem.  



4.  

- Sborník humoru – info M. Marboe. Sborník je v tisku, bude stát kolem 

25 tisíc, 10 tisíc slíbila přispět L. Kadlecová. Na financování 

Sborníku se podílejí i autoři. Program, pozvánky a jejich rozeslání 

zajistí L. Kadlecová.   

- Vernisáž je třeba nahlásit pro doplnění programu L. Kadlecové  

do 7. září.  

 

5.  

- Financování, granty – podle předlohy L. Kadlecová podrobně 

informovala M. Marboe: Rozpočet na rok je 161 tisíc, volných 

prostředků 41 tisíc.   

- Podstatné: Granty je třeba utratit a vykázat dle podrobných instrukcí. 

Rozhodnuto – poskytnout V. Kopecké 7-8 tisíc na zajištění Dnů poezie 

(podle možnosti). L. Vavrečka se sejde s L. Kadlecovou ohledně finanční 

rozvahy pro příští rok.  

 

6.  

- Vývoj členské základny – info vedoucí oblastí.  

- Ukončení členství  

905 Drahomíra Holmannová  

1001 Marek Zlatník  

1105 Marie Černá  

1007 Lucie Faulerová  

- Přijat nový člen do oblasti Vysočina  

1201 ntišek Formánek.  

- Kopecká shromažďuje a zpracovává podklady pro „Kdo je kdo“, první 

půlka seznamu byla předána na web, druhá bude následovat – informace 

je třeba doplnit ve spolupráci s autory. 

 

7.  

- Pardubické střípky – info H. Cihlová: Určena porota pro hodnocení děl 

(L. Macháček, A. Kučerová, L. Vavrečka, T. Smrčková). Výtvarná porota 

bude dodána.   

 

 

8.  

- Bulletin Kruh č. 29 – info M. Dušek: Bulletin je v tisku, bude přivezen 

na zahájení Maratónu.  

 

9.  

- Výtvarná sekce – info D. Javoříková: Má problém se získáním prostorů 

pro „Večery múz“. L. Vavrečka navrhuje domluvit s divadlem „Exil“. 

  



10.  

- Dramatická sekce – info J. Kraus: V úterý 20. 11. od 18,00 hod. pořádá 

komponovaný pořad v „D29“ - autorské čtení. Zájemci zasílejte  

p. Krausovi texty v rozsahu 2-3 str. do 20. září. - L. Vavrečka – dát 

na web tuto informaci.  

 

11.  

- Web, Partonyma - info L. Vavrečka: Aktualizace a o akcích, cokoli lze 

zaslat na adresu spisovatelevc@seznam.cz 

- Literární web Elipsa – info L. Macháček  

 

12.  

- Důležité! Stávající provozovatel knihkupectví „Helios“, p. Razskazov, 

ukončil činnost, mění se majitel a knihkup. přebírá naklad. „Kosmas“. 

Do 3. října by si měli autoři vyzvednout neprodané knihy z 

knihkupectví. nevyzvednuté  přebere H. Cihlová.  

- Důležité! Kulturní komise města Pardubic na svém dnešním zasedání 

schválila SvčS grant na vydavatelskou činnost ve výši 10.000,- Kč.  

 

Závěr:  

- Předsedkyně SVčS M. Marboe vyslovila obzvláštní poděkování L. 

Vavrečkovi, který se ujal práce na webu a dále poděkování L. 

Macháčkovi. Též V. Kopecké za mravenčí práci na „Kdo je kdo“. 

 

 

 

Zapsala:  

Eva Némethová  

 

 


