Zápis ze schůzevýboru SVČS
konané dne 26. června 2013 v 15,00 hod.
v kavárně APATYKA na Pernštýnském náměstí
v Pardubicích
===================================
Přítomni:
L. Vavrečka, M. Marboe, L. Kadlecová, V. Kopecká,
H. Cihlová, L. Macháček, M. Dušek, J. Faltus,
M. Vídeňský, I. Tajovská, J. Kraus, E. Némethová
Hosté:
F. Uher, D. Javoříková
Omluveny:
M. Ungrádová, M. Kučerová, J. Jiravová

Program schůze odsouhlasen.
1.

Obsazení místa hospodáře: po diskusi a dohodě odsouhlasen návrh předsedy, že na toto
místo bude angažována profesionální účetní,
zaplacena z volných fin. prostředků SVČS.

2.

Výbor informován o kondolenci, která byla p. Uhrem v zastoupení výboru zaslána k
úmrtí čestné členky SVČS p. Marie Kubátové.

3.

Financování:
- zažádáno o dotaci na „Kruh“ od Hradec-město, dozoruje p. Lukášek,
- za náměstkem Brendlem (žádost o grant) zajde M. Kučerová s J. Krausem jako loni;
následně mu bude zaslán dopis,
- Návrh finančního plánu na rok 2013:
Výdaje:
l) Kruh.................... 40.000 Kč
2) Partonyma........... 80.000 Kč
3) Antologie............. 15.000 Kč
4) Střípky................. 10.000 Kč
5) Maratón............... 40.000 Kč
6) Provoz................. 15.000 Kč (výdaje, které nejsou hraditelné z grantů)
celkem...............200.000 Kč
Příjmy:
1) Členské příspěvky ........................................... 15.000 Kč

přislíbeno:
2) Pce-kraj (odbor kultury-Tradiční akce) ...........
3) Pce-kraj (odbor školství-Střípky).....................
4) 02 Thing Big ....................................................
5) Evropský sociál. fond (Ivo Harák) ..................
6) Katedra literár. kultury a slavistiky .................
celkem..............................................................
Podány žádosti:
- Pce-město ..........................................................
- HK - odbor kultury- Maratón ...........................
- HK - odbor kultury - Partonyma ......................
celkem..............................................................

10.000 Kč
0 Kč
15.000 Kč
5.000 Kč
40.000 Kč
85.000 Kč
60.000 Kč (dostaneme ale asi 30 tis.)
35.000 Kč
59.000 Kč
124.000 Kč

Žádosti v přípravě:
- HK-město - Kruh ............................................. 30.000 Kč
- Primátorka Pce ................................................ 10.000 Kč
- Kulakovská (Domácí péče s.r.o.) ....................
l0.000 Kč
(p. Kulakovskou řešit až na konci prázdnin)
celkem ............................................................ 269.000 Kč
Plán byl projednán a zhodnocen. Podle smluv, které obdržíme, budou operativně probíhat
změny ve struktuře financování tak, abychom pokryli finanční požadavky na jednotlivé
akce.
4.

Maratón - zajištění:
- 21. 6. proběhla schůzka předsedy L. Vavrečky s primátorkou P-ic Š. Fraňkovou. Ta přislíbila finanční i osobní podporu Maratónu a byl dohodnut termín zahájení s ohledem na
její časový harmonogram.
ZAHÁJENÍ MARATÓNU SE BUDE KONAT ve čtvrtek dne 3. října od 15,30 hod.
v literární kavárně APATYKA na Pernštýnském nám. v Pardubicích.
- občerstvení zajistí kavárna Apatyka,
- propagaci zajistí L. Vavrečka,
- prodej knih a autogramiádu před zahájením zajistí V. Kopecká + L. Kadlecová, přesný
čas prodeje v dopol. hodinách ve vstupních prostorách Krajské knihovny bude uveden
v tištěném časovém harmonogramu (patrně od 10.00 do 15.00 hod., z toho 13,00 - 15,00
autogramiáda).
- DÚLEŹITÉ !! - Autoři, kteří se chtějí zúčastnit se svými díly: je možné a žádoucí je
předem doručit do ústředí SVČS na Sukově třídě v P-cích (Dům hudby) - knihovna, k p.
Cihlové.
- Tajemnice E. Némethová obešle během léta s výzvou a upozorněním členskou základnu;
- Bude zajištěn dárek pro primátorku v ceně 500,- Kč, zajistí osoba dle dohody.
- DÚLEŹITÉ !! - Do konce prázdnin NAHLÁSIT akce Maratónu (aby mohla být včas zajištěna tisková propagace) - a sice na mail L. Vavrečky nebo E. Némethové.
(Informace pro členy, kteří nemají internet, budou E. Némethovou zaslány písemně.)
- Propagace Maratónu a potažmo i SVČS proběhne i v rádiu (M.Marboe, H.Cihlová).

5.

Pardubické Střípky:
- jako každoročně zajistí H. Cihlová,
- vybráno téma s názvem - Voda - živel i přítel,
- soutěž bude vyhlášena od 2. září 2013 a vyhlášení vítězů v půlce listopadu,
- soutěžní práce prozaické a výtvarné posoudí tým lektorů z řad členů SVČS,
- finanční zajištění: původně počítaných 10.000 Kč je málo, je třeba alespoň
15.000 Kč. Bude hrazeno z kolonky „Podpory mladým talentům“ (ceny, odměny porotcům atd.)

6.

Křest Antologie:
- proběhne 17. října 2013 od 15.00 hod. v záložně v Přelouči za podpory přeloučské
primátorky (zajistí B. a J. Jiravovy) vč. rautu,
- E. Némethová informuje o akci vedoucího odboru kultury Magistrátu Přelouče pana
D. Rajchmana a objedná výše uvedený termín (do konce července).
- následný křest proběhne ještě v Pardubicích patrně v klubu D29 (podrobnosti budou
ještě upřesněny, zajistí L. Vavrečka), zde vystoupí jako host básník do 25 let, organizační náklady můžeme zahrnout do „propagace mladých talentů“ (stejná podmínka je pro Dny poezie, Střípky a Pramínek)

7.

Odměna za redaktorskou činnost:
- prodiskutováno, ale neodsouhlaseno, bude se řešit jako dosud.

8.

Revizní komise:
M. Ungrádová souhlasí, že zůstane členkou revizní komise až do konce svého funkčního
období.

9.

Členství:
Po předchozí korespondenci i telefonických kontaktech s některými neplatícími členy
upřesnili tito svoje stanovisko a rozhodli se členství ukončit:
P. Bezdíčková (Pce), L. Cach (Pce), K. Kýr (Pce), K. Moučková (Pce), T. Suchánek (Pce),
K. Turečková (Pce), A.Chalupová (Vys.), M. Ulrychová (Vys.).
Návrh předsedy - aby po uplynutí 24 měsíců od poslední platby členství automaticky
zaniklo. Bude prodiskutováno při vzniku nových stanov a projde členskou schůzí.

10. Status: O struktuře a statutu SVčS se bude diskutovat po zhotovení dotazníku rozeslaného
členům výboru SVčS a analýze uvedených odpovědí.
11. Různé:
- spisovatelka Marta Urbanová vydává na svých www stránkách „Spisovatelské noviny“,
je to pouze její osobní aktivita. Je možné se s ní spojit a zde publikovat.
- velektrh knih v Havlíčkově Brodě 18. a 19. října, diskutováno, zda se ho zúčastnit,
výbor prozatím nedospěl ke konečnému rozhodnutí. Přijati noví členové - Libuše
Šindlerová - obl. HK, Přemysl Krejčík - obl. Pce, oba do sekce zač. aut.

Zapsala:
Eva Némethová
tajemnice

Zkontroloval:
Mgr. Lukáš Vavrečka
předseda

