
                Z Á P I S     ze schůze výboru SVČS č. 2/ 2013 

ze dne 25. května  2013 

v 10.00 hod. v kavárně Philadelphia v Domě techniky na nám. Republiky  

v Pardubicích  

 

========================================================= 

 

 

Přítomni:  

 

Lukáš Vavrečka, M. Marboe, L. Kadlecová, H. Cihlová, I. Tajovská, E. Némethová 

M. Dušek, J. Faltus, M. Macháček, F. Uher, M. Vídeňský, D. Javoříková 

 

 

Omluveni:  

 

A. Kučerová, V. Kopecká, J. Kraus, J. Jiravová, M. Ungrádová 

 

                              --------------------------------------------------------------------------- 

 

Program:  

 

l.   Zahájení, body programu (L. Vavrečka) 

             2.          Periodika:  Partonyma (L. Vavrečka, L. Macháček)      

                          Kruh (M. Dušek) – možnosti redukce výdajů 

             3.          Financování (všichni, diskuse, možnosti) 

             4.          Revizní komise a výroční zpráva (I. Tajovská, V. Kopecká) 

             5.          Změna statutu Střediska – možnosti (I. Tajovská) 

             6.          Téma Střípků (H. Cihlová) 

             7.          Noví členové (L. Vavrečka) 

             8.          Info z ústředí (M. Marboe) 

             9.          Příprava na „Maratón“,  projednat propagaci knih nikoliv jen na webu, ale též v                   

                          reálu,  projednat autogramiádu a prodej knih v knihovně (L. Vavrečka) 

 

 

    

             Zápis z jednání: 

 

 

             l.           Zahájení, body programu (L. Vavrečka).  

              

             2.          M. Dušek přivezl výtisky časopisu Kruh č. 32. Je problém s jeho financo- 

                          váním do budoucna. Navrženo předestřít na členské schůzi členské základně 

                          tento problém a nechat hlasovat o možnostech:  

                                      - za eventuální „individuální příspěvek členů, 

                                      - celoplošné zvýšení členského příspěvku nebo celoplošný  

                                         příspěvek pouze na výrobu časopisu, 

                                      - zhoršit kvalitu obálky, čímž by se snížila cena časopisu, 

                                      - ponechat Kruh jen v elektronické podobě.  

                          Partonyma:  koncem března vyšlo 1. číslo r. 2013, dokončuje se č. 2 a 3. září je 

                          uzávěrka čísla 3 na téma „populární“ literatura“. 

  



                         Přednést členstvu, že Partonymu i Kruh si lze předplatit.  

                         Ve spolupráci s Univerzitou Pardubice  i za její finanční spoluúčasti se při- 

                         pravuje místo tradičního Sborníku „Antologie“ významných vč. autorů.  

 

                 3.     Financování částečně prodiskutováno v souislosti s fin. Kruhu, kterého se týká 

                         nejvíce. Jinak jsou podány granty (dle informací v minulých zápisech),  stále je   

                         nemožné  získat peníze na publikační činnost. 

 

                 4.     Revizní zpráva byla zkontrolována revizní komisí a shledána bez závad, bude 

                         i s výroční zprávou přednesena na členské schůzi a vyzváno k případnému od- 

                         souhlasení.  

 

                 5.     Změna statutu:  Od 1. 1. 2014 dochází ke změně Občanského zákoníku, zanik- 

                         nou „Občanská sdružení“, jako orgán budou vedeny „Spolky“, takže i SVČS  

                         bude muset změnit statut. NRZP nabízí účast na semináři 12. června 2013 v  

                         Praze. I. Tajovská přepošle všem členům výboru jednak pozvánku na seminář,  

                         jednak obsah semináře, kterého se sama zúčastnila již v dubnu 2013.  

 

                 6.     Různými návrhy a hlasováním vybráno téma „Střípků“ - VODA - ŹIVEL I  

                         PŔÍTEL - opět bude část literární a část výtvarná.  Jako předchozí léta organizaci  

                         zajistí p. H. Cihlová. Dořešit peníze na ceny.  

 

                 7.     Noví členové SVČS jsou: L. Ságl, M. Dovrtělová, A. Misař, J. Orlová, T. Jireček,  

                         J. Pacolová, M. Sochora, T. Zářecký a J. Lojín. Budou představeni na členské  

                         schůzi. 

 

                 8.     V ústředí situace neměnná, Obec spisovatelů má rovněž velké problémy s  

                          financováním a pracuje částečně.  

                          Akce „Děti na Hrad“: přes členku SVČS p. H. Hrabincovou (podrobnější  

                          informace o případné účasti u ní) je možno zapojit školní třídu dětí formou  

                          soutěže (kreslení památek) o návštěvu na Pražském Hradě. Akci zaštiťuje  

                          p. prezidentová I. Zemanová.  

 

                  9.     Předseda navrhl propagaci knih autorů SVČS např. v Okresní knihovně, a to s  

                          autogramiádou autorů, případně tuto akci spojit se zahájením Maratónu.  

                          Diskusí zavrhnuta Knihovna, kde jsou malé prostory a také uskutečnění  

                          občerstvení by bylo problematické. Dále předseda navrhl případné uskuteč- 

                          nění v Divadle 29 nebo v nově vzniklé kavárně „Apatyka“ na Pernštýnském  

                          náměstí (nad galerií Jonáš), která by měla být kavárnou literární. Na obě  

                          místa má L. Vavrečka dobré osobní napojení. Toto bude dořešeno na příští  

                          schůzi výboru.  

 

 

                 Příští schůze výboru se bude konat poslední týden v červnu, termín bude  

                 včas upřesněn.  

 

 

                 Zapsala:  

                 Eva Némethová  

                 tajemnice     

                   

 


