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Zápis ze schůze výboru SVčS  č. 1/2013 

ze dne pondělí 4. března 2013  

v 15,00 hod. v restauraci La'Bohéme na Pernštýnském nám. v Pardubicích  

 

Přítomni:  

Mgr. Lukáš Vavrečka, Mgr. Marcella Marboe, Mgr. Anna Kučerová, Mgr. Marie Ungrádová, 

Ing. Lenka Kadlecová, PhDr. L. Macháček, Josef Kraus, Martin Vídeňský, Hana Cihlová, 

Daniela Javoříková, Milan Dušek, Jiří Faltus, František Uher, Mgr. Věra Kopecká, Eva 

Némethová,  

 

Omluvení:  

Mgr. Iva Tajovská, Jarmila Jiravová 

 

  

1.  

a) Úvodní rekapitulace -publikační blok (Kruh, Partonyma, Elipsa; nový Kruh): 

ref.: předseda Mgr. Lukáš Vavrečka.  

Byly podány čtyři žádosti o granty – na Pce-město, Pce-kraj, HK-město, HK-kraj. 

Nadějná se jeví i spolupráce s katedrou slavistiky a literatury FF university Pardubice, 

přislíbena možná finanční účast. Financování Partonymy a Kruhu zahrnuto v žádosti v 

publikačním bloku. Město Pardubice dřív nedávalo granty na publikační činnost, tento 

postoj se v současnosti mění. Agentura, kterou si Město platí, dělá průzkum kulturních 

i literárních podnětů pod názvem „Pardubické podhoubí“, které hodlá granty 

podporovat, vše je v podstatě ve vývoji.  

 

PARTONYMA – koncem ledna vyšlo 4. číslo, 7. března jde do tisku číslo 5.  

Diskuse - +: minulá čísla je možno doobjednat (= dotisknout), ale za úhradu.  

 

b) Periodikum KRUH – ref. p. Milan Dušek a L. Vavrečka: na výborovou schůzi 

p. Dušek přivezl hotové č. 31 a bylo předáno vedoucím oblastí a sekcí k následné 

distribuci.  

DŮLEŽITÉ: Bude zahájena spolupráce mezi „Kruhem“ a „Partonymou“, budou si 

navzájem poskytovat publikační možnosti, příspěvky a např. hosty.  „Kruh“ bude 

nadále vnitřním periodikem Střediska (dávající publikační možnosti členům), 

„Partonyma“ směřuje „ven“. 

DŮLEŽITÉ: šéfredaktoři se dohodnou na termínech (vydávání čísel a předávání 

materiálů k otištění) – M. Dušek, L. Vavrečka.  

POZNÁMKA: při diskusi o financování Střediska návrh k zpoplatnění Kruhu 

neprošel.  

 

c) E-L-I-P-S-A – ref. PhDr. Macháček a L. Vavrečka: vyšlo 7 internetových čísel. 

Práce je to náročná hlavně z důvodu nedostatku příspěvků, oslovování příp. autorů a 

korespondence s nimi, následně i s různou kvalitou příspěvků. Šéfredaktoři se dohodli, 

že část příspěvků přejde do Partonymy, která má nejen tištěnou, ale též internetovou 

formu.  
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d) SBORNÍK  -  Návrh předsedy L. Vavrečky, aby byl letošní sborník pojat jako 

Antologie vč. autorů (od FF p-ické university má přislíbené spolupracovníky pro její 

sestavení) byl odsouhlasen. Dále byl odsouhlasen návrh, aby Sborník 2014 nesl téma 

„Pohádka“.  

 

2.   

Podklady pro výroční zprávu pro zástupkyni předsedy Mgr. V. Kopeckou:  

ref.: V. Kopecká, M. Vídeňský, vedoucí oblastí a sekcí. P. Uher předal podklady již v 

prosinci 2012.  

DŮLEŽITÉ:  Zbylé podklady dodat p. Kopecké nejpozději do 15. dubna 2013. 

POZNÁMKA – DŮLEŽITÉ: Akce pro zveřejnění schraňuje p. L. Vavrečka na 

www.spisovatelevc.cz. 

 

3.  

Novinky z financování Střediska: ref. L. Vavrečka: 

Bylo předestřeno již v bodě č. 1, o záležitosti financování se bude starat nový člen – L. 

Ságl.  

 

4.  

Účetnictví – ref. ing. L. Kadlecová: předala stav účetnictví vč. podkladů a razítek a 

předseda pověří touto činností jinou osobu (p. L. Ságl). Účetnictví zkontrolováno revizní 

zprávou revizní komise -  M. Ungrádová, J. Jiravová, I Tajovská.  

DŮLEŽITÉ:  Směrnice o účetnictví – doklady se musí archívovat 10 let.  

 

5.  

Schvalování nových členů: 

L. Ságl, p. Dovrtělová – organizační sekce,  

p. Orlová, p. Zářecký – literární sekce,  

p. Jireček, Sochor, Misař – sekce zač. aut.  

 

DŮLEŽITÉ: pro neustálé dotazy na www.spisovatelevc.cz členů na jejich čísla budou 

tato čísla uvedena v rubrice „Členové“.  

 

6.  

Zpráva z ústředí – ref. M. Marboe: 

Ústředí pracuje částečně, s problémy s financováním. 1. dubna 2013 bude zahájena 

činnost tzv. Mobelova domu – pro literáty. K dispozici jsou zdarma pokoje s veškerým 

vybavením. 15. března – předání cen Akademie. M. Marboe je v kontaktu nejen s Obcí 

spisovatelů, ale i s KALFem, Dilií ad., předá případně kontakty.  

DŮLEŽITÉ: VÝBOREM ODSOUHLASENO, že služební mobil Střediska bude p. M. 

Marboe ponechán bez náhrady.  

 

7.  

DŮLEŽITÉ: Přebytečná čísla „Kruhů“ a „Sborník““, dosud archivována u předchozí 

předsedkyně Střediska M. Marboe, budou předána novému předsedovi L. Vavrečkovi pro 

případnou prezentaci.  

DŮLEŽITÉ: Archiv u p. Hany Cihlové v Knihovně bude zachován.  

 

8.  

„Střípky“ - H. Cihlová – promptně dohodnout téma!! Nedořešeno! 

http://www.spisovatelevc.cz/
http://www.spisovatelevc.cz/
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9.  

O cílech a struktuře Střediska, budoucnost publikačního bloku… 

diskuse probíhala průběžně, závěry zaznamenány 

.  

10.  
Nadcházející 75. narozeniny významného člena Střediska a šéfredaktora Kruhu M. Duška  

-  gratulace, ref. M. Marboe. Dodatečná gratulace p. Uhrovi.  

 

11.  
DŮLEŽITÉ:  Členská schůze SVčS se bude konat 25. května 2013 od 13,00 hod. do 

16,00 hod. v restauraci Philadelphia u divadla v Pardubicích. Schůze výboru bude 

předcházet – od 10.00 hod. tamtéž. Detaily budou dohodnuty po internetu.  

 

 

 

Zapsala:  

Eva Némethová   

 

 

 

 

                                            

 


