Z Á P I S č. 1/2013 ze členské schůze SVČS
ze dne 25. května 2013 od 13,30 hod.
v kavárně Philadelphia v Domě techniky v Pardubicích
===================================================================
Prezentace: od 12,30 hod.
Přítomni:
viz prezenční listina
Program:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Zahájení, úvodní slovo předsedy,
volba návrhové a mandátové komise,
zpráva o hospodaření,
zpráva revizní komise,
schválení výroční zprávy,
financování, rozpočet, stav grantů,
schválení plánu práce na r. 2013,
příprava plánu práce na rok 2014,
8. periodika,
9. informace z Ústředí
10. představení a přivítání nových členů
11. Usnesení
12. Závěr
Program jednomyslně schválen.
Po poradě s předsedou se spolu s ním ujala moderováním schůze M. Marboe s L. Kadlecovou.
Záznam z jednání:
1.

Zahájení, přivítání členstva, seznámení s programem a odsouhlasení programu.

2.

Zvolení komisí - mandátová: Javoříková, Némethová, Paštiková - návrhová:
Uher, Kadlecová, Cihlová. Členové komisí odsouhlaseni.
Schůze není usnášeníschopná, protože je přítomno méně než polovina členů Střediska,
je tedy rozpuštěna a po desetiminutové přestávce svolána schůze nová.
Zvolený postup je plně v souladu s platnými Stanovami SVČS. Citace z platných
Stanov SVČS: „V případě, že nebude členská schůze usnášení schopná podle
uvedených podmínek, bude schůze zrušena a svolána schůze nová, kdy bude
vynechána podmínka o přítomnosti nadpoloviční většiny všech členů. Rozhodovat
tedy budou jen členové přítomní.“

3.

Zprávu o hospodaření za rok 2012 přednesla I. Tajovská:
příjmy 2012
149 040,00 Kč
příjmy 2011 na rok 2012
2 600,00 Kč
výdaje 2012
-154 521,71 Kč
Celkový hospodářský výsledek za rok 2012:
- 2881,71 Kč.

zůstatek v pokladně i na bank. účtu k 1.1.2012
zůstatek v pokladně i na bank. účtu k 31.12.2012

15 048,62 Kč
9 566,91 Kč

Marcella Marboe informovala členskou schůzi o předání všech oficiálních dokumentů
(včetně archivu), razítek, přístupu k bankovnímu účtu SVČS novému předsedovi
Lukáši Vavrečkovi, dále předání všech sborníků a bulletinů Kruh.
4.

Revizní komise provedla kontrolu účetnictví před zahájením členské schůze
a doporučila členské schůzi schválit Závěrečnou hospodářskou zprávu SVČS za rok 2012.

5.

Výroční zprávu přednesla za nepřítomnou a omluvenou V. Kopeckou M. Marboe.
Aktuální stav členů je 110 osob. Zprávy o činnosti jednotlivých oblastí a sekcí přednesli
vedoucí oblastí a sekcí - F. Uher (oblast Vysočina a literární sekce), M. Vídenský (oblast
Orlicko), H. Cihlová (sekce začínajících autorů), D. Javoříková (výtvarná sekce).
A. Kučerová (Pardubicko), V. Kopecká (Hradecko) byly omluveny, stejně jako
E. Kulakovská (sekce hudební) a J. Kraus (sekce dramatická).
Výroční zpráva členstvem schválena.

6.

Předseda L. Vavrečka informoval: rozpočet se od počátku letošního roku navyšoval
pouze přicházejícími členskými příspěvky. Bylo požádáno o granty „na podporu
kulturních aktivit“, a sice na Pardubice-Město, Pardubice-Kraj, Hradec-Město
a Hradec-Kraj. Zatím reagoval pouze Pardubice-Kraj a zaslal grant 10.000,-.
V současné době je stav účtu SVČS cca 16 tisíc. Realizace bulletinu Kruh stojí 10 tisíc.
Členstvu předloženy návrhy k řešení financování Kruhu:
l. možnost - zvýšit členské příspěvky o Kč 300,-2. možnost - dobrovolná částka - příspěvek na vytištění Kruhu,
3. možnost - Kruh v tištěné podobě zanikne a zůstane pouze webová podoba.
Po diskusi členstva zamítnuty všechny tři možnosti, odsouhlaseno, aby Kruh ve
stávající tištěné podobě byl zachován. Odsouhlaseno: kompetence k rozhodnutí
ohledně financování Kruhu přenechány výboru SVČS.
Výbor SVČS nadále bude hledat cesty a možnosti financování a v případě nouzového
stavu osloví členskou základnu.
FINANĆNÍ PLÁN na rok 2013 výbor SVČS nepředložil, protože situace kolem
financování je velice nejasná. Plán bude připraven v nejbližším možném termínu.

7-8. Plán práce na rok 2013 (ref. L. Vavrečka):
uskutečňovat autorská čtení, řízená čtení, 9. ročník Maratónu, 5. Pardubické střípky,
besedy, zúčastnit se akce „Děti na Hrad“ (odsouhlaseno), pokračovat ve vydávání
periodik - Kruh, Partonyma (tištěné i webové), dále vydání sborníku antologie
„Sever, západ, východ“ - „Východní Čechy a Vysočina“ ve spolupráci s literární
katedrou University Pardubice i její finanční spoluúčastí. Editorem sborníku je Mgr.
Lukáš Vavrečka.
M. Marboe přednesla návrh V. Kopecké na uspořádání prodeje knih s autogramiádou při
zahájení Maratónu. Dále informovala o akci „Děti na Hrad“, kterou zašťiťuje paní
prezidentová Zemanová, organizuje H. Hrabincová a spolupracuje H. Cihlová. Obě
akce byly přijaty a zahrnuty do plánu práce.
Tento plán práce odsouhlasen.

Příprava plánu práce na r. 2014 - zachovat dosud vzniklé akce a periodika.
Odsouhlaseno.
9.

Informace z Ústředí podala M. Marboe:
- Rámcová informace o současné činnosti PEN klubu (dny pootevřených dveří)
- Ceny Akademie literatury české uděleny:
- Cena Boženy Němcové - A. Koenigsmark (in memoriam),
- Cena L. Fukse (celoživotní přínos) - V. Hrdličková (česká sinoložka),
- Cena K. H. Máchy - K. Srp (předseda jazzové sekce) - za podporu mladých umělců.
- info z ústřední Obce spisovatelů:
- T. Magnusek (předseda Obce spisovatelů) bude natáčet spot o Obci,
- T. Magnusek pořádá cyklus Setkání s legendami (účastnila se M.Marboe),
- 23. 3. 2013 byl v Čisovicích otevřen Mobelův poetický domek (více na webu),
- NEJDÚLEŹITÉJŚÍ ! Začátkem října se bude konat už rok avizovaná členská schůze.
M. Marboe doporučila všem členům OS, aby se jí zúčastnili. Ještě nerozhodnutým
usnadní rozhodování, zdali členy zůstat, či nikoli. Ty, kteří se již rozhodli si členství
v ústřední OS podržet, požádala, aby bezodkladně zaplatili příspěvky. Po členské
schůzi budou vydány nové průkazy.

10.

Předsedou SVČS L. Vavrečkou představeno a přivítáno 9 nových členů:
Lukás Ságl
Mgr. Michala. Dovrtělová
Aleš Misař
Bc. Jana Orlová
Tomáš Jireček
Bc. Jana Pacolová
Milan Sochora
Bc. Tomáš Zářecký
Ing. Jiří Lojín

- sekce organiz. (granty)
- sekce organizač. - redaktorka Partonymy
- sekce literární
- sekce literární, básnířka
- sekce zač. aut.
- zač. aut., výtv.
- zač. aut., výtv.
- sekce literární
- sekce literární.

Z výše uvedených byli dva omluveni pro nemoc (L.Ságl, M. Dovrtělová), čtyři kvůli účasti na
jiné literární akci (Jičín). Osobně se představili p. Jiří Lojín a M. Sochora, který též přivezl
ukázat své fotografie (krajiny).
Schůze se dále zúčastnili čtyři noví zájemci o členství p. Šindlerová z Hradce Králové, Přemysl
Krejčík, Alice Široká a Štěpán Klásek. Po vyzvání též promluvili několik slov o sobě
a úmysl stát se členy SVČS.

Přínosný a vstřícný příspěvek rovněž pronesl Mgr. P. Pešát z Týniště n/Orlicí, který je
členem SVČS od r. 2011.
11.

Členská schůze přijala usnesení v tomto znění:
Členská schůze Střediska východočeských spisovatelů:
l) schválila program jednání,
2) zvolila mandátovou a návrhovou komisi,
3) vzala na vědomí informaci od odstupující předsedkyně o předání funkce Mgr. Lukáši
Vavrečkovi a udělila Mgr. Marcelle Marboe absolutorium,
4) schválila Výroční zprávu SVČS za rok 2012,
5) na návrh revizní komise schválila Hospodářskou zprávu SVČS za rok 2012,
6) schválila plán práce na rok 2013,

7) vzala na vědomí informaci o stavu financování pro rok 2013 s tím, že zatím není
možné plán financování připravit ke schválení,
8) rozhodla zachovat tištěnou podobu bulletinu Kruh, s tím, že v případě nedostatku
finančních prostředků rozhodne výbor SVČS o řešení situace.
12.

Závěr členské schůze se uskutečnil v 16,00 hod.

Zapsala: Eva Némethová
Zkontroloval a doplnil L. Vavrečka

