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ZÁPIS Z JEDNÁNÍ VÝBORU SVČS č. 5/2013 

Datum konání: 27. 11. 2013 

Místo konání: kavárna Apatyka na Pernštýnském náměstí, Pardubice 

Přítomni: 

 L. Vavrečka, M. Marboe, L. Kadlecová, V. Kopecká, L. Macháček, M. Dušek, J. Faltus, M. Vídeňský, J. 

Kraus, E. Neméthová, A. Misař 

Hosté: 

I. Tajovská. F. Uher  

Omluveni: 

H. Cihlová  

 

Jména jsou uváděna bez titulů. 

Navrhovaný program: 

1. Pokladna, financování 

2. Periodika (Kruh, Partonyma) 

3. Závěrečná členská schůze, termín a zajištění 

4. Střípky 

5. Zhodnocení a průběh Maratónu 

6. Antologie 

7. Zprávy z ústředí 

8. Různé, diskuze 

 

Návrh programu odsouhlasen. Doplněn bod 9 – Noví členové. 
 
 

Pokladna, financování, účetnictví 

L. Vavrečka podal zprávu o financování SVčS: Byl zajištěn účetní, nyní se mu posílají ke 
zpracování DPP. Jedná se pana Vladimíra Koláře, tel. 603 579 218. IČ 15014100. Jedná se o 
FO. Účetnictví je zpracováno, zbývá odeslat zbytek srážkových daní.  

Domluvená cena za jeho služby je Kč 3 000,-- na r. 2013. Předseda uvádí, že v této ceně je 
obsaženo zpracování účetnictví, vyúčtování dotací podle platné vnitroorganizační směrnice a 
zpracování dohod o provedení práce. 

E. Nemethová sdělila, že kompletní údaje k účetnictví přinese zpracované na členskou schůzi 
14. 12. 2013. 

Podle předložené zprávy „Finančnictví SVčS“ příjmy na r. 2013 činí Kč 122 405 

Plánované výdaje činí:  116 505,- Kč  

Za vyúčtování dotací zodpovídá: L. Vavrečka ve spolupráci s účetním 

Stav vyúčtování finančních prostředků poukázaných SVčS k dnešnímu dni: 113 505,- Kč 
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Termíny vyúčtování dotací na rok 2013: v termínech uvedených ve smlouvách o poskytnutí 
dotací, grantů příp. daru a v souladu se zásadami a pravidly o poskytování dotací. 

M. Marboe si vyžádala seznam vyplacených DPP. L. Vavrečka poukázal, že tyto údaje jsou ve 
zprávě Finančnictví a v databázi v jeho PC. Jedná se o 9 DPP. Redaktoři Antologie, tvorba 
tištěných materiálů, webmastering, tvorba elektronické propagačních materiálů, redakce 
sborníků, workshop Broumov, korektury Antologie, Střípky.  

Dále byla řešena otázka finančního zajištění provozu SVčS na rok 2014 - psaní projektů. I. 
Tajovská upozornila na blížící se termíny pro předání žádostí na MmP a PK (od poloviny ledna 
2014). L. Vavrečka bude podávat žádost o 70 000 na O2 – podpora ediční činnosti ve 
Středisku a dále se zaměří pouze na oslovování soukromých osob – sponzorů. 

Finanční zajištění provozu SVčS na rok 2014 zajistí: L. Vavrečka  

Termíny: 15. 1. 2014- Program podpory kulturních aktivit v Pardubickém kraji na rok 2014 

    17. 12. 2013 – O2, Think Big 

Výbor projednával otázku zodpovědnosti za provádění hospodářských operací v souladu se 
stanovami SVčS a v návaznosti na rozpočet SVČS – viz. ierní směrnice Zásady vedení 
účetnictví SVčS. Tato záležitost bude dořešena na následujícím setkání výboru. 

Zajistí: předseda SVčS  společně s výborem 

Termín: 14. 12. 2013. 

Výbor se usnesl, že předseda zašle přehledný aktuální rozpočet ke schválení výboru, který se 
bude konat před zahájením prosincové členské schůze. Rozpočet bude předem odeslán 
elektronicky členům výboru a členům revizní komise.  

Termín: do 10. prosince 2013 

Zajistí: L. Vavrečka 

 

Periodika (Kruh, Partonyma) 

M. Marboe se věnovala otázce vydávání Kruhu. Poukázala na to, že je průběžně preferována 
pouze Partonyma, není však prováděna dostatečná prezentace Kruhu. Konkrétně uvedla, že 
toto se projevilo i v článku uvedeném v Dokořán, které vydává ústřední OS. Za znepokojivé 
považuje, že je stále nejasné další financování Kruhu.  

L. Vavrečka potvrdil, že financování Kruhu 34 je skutečně nejasné. Toto číslo je hotové, 
ovšem je problém s vytištěním, konkrétně s chybějící předpokládanou částkou Kč 9 000,--. Na 
členské chůzi 14. prosince bude projednáno další financování Kruhu. M. Marboe uvedla, že 
chybu vidí i v tom, že SVčS ztratilo sponzory a příznivce, a to z důvodu, že na akce SVčS nebyli 
pozváni adekvátním způsobem (sporadické pozvání bylo provedeno nevhodným způsobem - 
e-mailem nebo uložením na podatelnu). Tím SVčS ztrácí prostředky na financování tradičních 
aktivit. Předseda rovněž podcenil jednání s náměstkem Brendlem, který, jak uvedl J. Kraus, 
byl ochoten ze svého fondu dát peníze na Maratón, ale nikdo se na něj osobně neobrátil a 
nikam ho nepozval.  
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Zhodnocení a průběh Maratónu 

J. Kraus poukázal na špatnou organizaci workshopu a zahájení Maratónu. Zdůraznil, že 
nevhodné a nediplomatické jednání k starším členům SVčS, ke sponzorům a dalším osobám 
se mnohých může dotknout a dochází k napjaté atmosféře. Poukázal na to, že v SVčS  by 
nemělo docházet k mezigeneračnímu napětí a nedorozumění, ale naopak k vytváření 
prostředí týmové práce a vzájemné podpory.  

L. Macháček uvedl, že noví členové mají jiné pojetí a přístup k organizaci aktivit a zastal se 
neformálního pojetí jejich organizačního zajištění akcí. Poukázal na to, že uskutečněné 
aktivity nelze jen kritizovat, ale hledat i pozitivní prvky.  

V. Kopecká se vyjádřila, že je potřeba zachovat tradici zajištění programu během akcí a 
neponechat to jen na rautu bez jakéhokoliv organizačního zajištění. M. Marboe doplnila, že 
posláním SVčS je zaštitovat akce, které mají program. Vrátila se k nešťastnému zahájení 
Maratónu, které se většině účastníků nelíbilo z důvodu chybně vybraného místa, absenci 
programu a nepozvání hostů a sponzorů. Chybí forma, je potřeba učinit oficielní zahájení a 
zajistit program, zejména v případě, pokud na konkrétní akci SVčS obdrží dotaci. Dále vytkla, 
že na všech akcích L. Vavrečka prezentuje pouze Partonymu, ale nepoukazuje na ostatní 
aktivity SVčS.  

L. Vavrečka oponoval, že program na zahájení byl připravený. Jednalo se o aktivity před 
zahájením Maratónu – autogramiáda. Uvádí, že je potřeba prezentovat pouze akce, na které 
SVčS dostane peníze. M. Marboe oponovala, že je třeba prezentovat SVčS jako celek bez 
ohledu na to, na co byly získány peníze. F. Uher poukázal na to, že je potřeba organizovat 
akce tak, aby nevznikal komunikační šum. V. Kopecká se vrátila k otázce autogramiády, 
ocenila dobrý nápad. Problém byl však v tom, že účastníci neměli dostatečné informace, 
nebylo to konzultováno a zajištění průběhu bylo ze strany autorů nepochopeno. Je potřeba 
provést větší propagaci a lépe a srozumitelněji akci zajistit.  

L. Kadlecová zdůraznila, že je potřeba vyjasňovat si třecí plochy. Nebrat to jako kritiku, ale 
jako podnět ke zlepšení činnosti. 

J. Kraus podal návrh na r. 2014 propojení na akce knihy na zámku a navrhl uspořádat před 
Maratónem tiskovou konferenci. 

V. Kopecká zdůraznila, že je nutné, aby předseda dopředu konzultoval důležité kroky 
s výborem – zejména otázky financování, grafiky, prezentace. V. Vavrečka uvedl, že to nebylo 
činěno z důvodu, že nebylo jasné, co se bude z čeho financovat, nebylo možné odhadnout 
výši a rozložení nákladů. V. Kopecká upřesnila, že kromě financování jde i obsahy tištěných a 
grafických výstupů.  

M. Marboe se připojila s tím, že provozní, finanční a organizační záležitosti je nutno v souladu 
se stanovami řešit s výborem. Špatnou komunikací dochází k nejasnostem. Opakovaně 
zdůraznila nutnost na všech akcích prezentovat SVčS jako celek a připravit se na veřejné 
výstupy. K tomu se připojil F. Uher s tím, že je potřeba, aby výbor měl přehled o literární práci 
ostatních autorů a prezentoval je vhodným způsobem. 

Došlo k objasnění vzájemných postojů a přítomní ocenili, že se o těchto věcech hovoří a 
otevírá se možnost vyjasnit si své pozice a vysvětlit nedorozumění. 

Antologie 

Antologie je již vytištěna a předána členům výboru. 
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Střípky 

L. Macháček seznámil s aktivitou Střípky. Poukázal na vysokou účast a dobrou úroveň. Byl 
podán návrh na tištěný výstup dobrých prací – sborníček, který by motivoval mladé autory. F. 
Uher navrhl, aby ve sborníčku z důvodu dobré úrovně příspěvků vycházel výběr prací za 
předcházející období, např. 3 roky.  

Zprávy z ústředí 

M. Marboe přeposlala zprávy o dění členům e-mailem. Seznámila s obsahem členské schůze 
v Praze. Ocenila činnost T. Magnuska, který rozhýbal dění v Obci, podařilo se mu umořit 
dluhy po předcházejícím předsedovi a projevil se jako dobrý manažer. M. Marboe bude 
zastupovat východní Čechy v OS v Praze, stále však není členem, bude tam jako zástupce 
SVčS. V. Vavrečka s touto aktivitou souhlasil.  

 

Závěrečná členská schůze, termín a zajištění 

Výbor se po diskuzi a zvážení více možností usnesl v souladu s pověřením uděleným členskou 
schůzi konané 25. 5. 2013 ve věci další existence a financování Kruhu takto: Ti, kteří budou 
chtít Kruh v tištěné podobě, si zaplatí předplatné na období od října do října ve výši Kč 400,--. 
Tištěný náklad se bude odvíjet od počtu zájemců. Stávající členské příspěvky budou 
zachovány. 

Výše předplatného odpovídá nákladům na tisk 4 čísel při očekávaném snížení počtu kusů a 
zahrnuje náklad určený k distribuci po knihovnách. Poštovné a balné se bude nadále hradit 
z prostředků SVčS. Členové neplatící předplatné obdrží pouze elektronickou verzi bulletinu. 

Zajistí: E. Nemethová pomocí e-mailu osloví členskou základnu s tímto návrhem a na základě 
jejich reakce a počtu zájemců bude dále zvážena vhodnost a ekonomičnost této varianty.   

Termín: do 6. 12. 2013 

Různé 

V. Vavrečka se zmínil o centrální elektronické adrese na SVčS, na kterou přicházejí potřebné 
informace. Dochází k tomu, že mu na jeho adresu opakovaně přicházejí stejné zprávy, které 
někteří členové výboru a revizní komise zbytečně přeposílají. Dále pak také k tomu, že se 
důležité informace nedostávají ke zpracování a nemohou být propagovány, neposílají-li se na 
jednotnou adresu. 

Noví členové 

E. Nemethová uvedla, že má přihlášky dvou nových členů, bližší informace o nich budou 
uvedeny na příštím setkání. Pan F. Uher se vyjádří k jejich přijetí po přečtení jejich prací.  

 

Zapsala dne 27. 11. 2013: Iva Tajovská 

Schválil dne 6. 12. 2013: L. Vavrečka, předseda SVčS 

  

 


