ZÁPIS Z VÝBOROVÉ SCHŮZE STŘEDISKA VÝCHODOČESKÝCH SPISOVATELŮ 25. 6. 2014
PŘÍTOMNI: E. Černošová, V. Kopecká, M. Dušek, J. Faltus, F. Uher, H. Cihlová, E. Némethová, H. Křivánková, L.
Šindlerová
OMLUVENI: M. Marboe, P. Pešát, M. Hojná
1. předání nového čísla Kruhu – M. Dušek
vydány faktury pro knihovny
2. projednána otázka rozšíření sítě knihoven pro distribuci Kruhu
úkol: E. Némethová dodá seznam osob, které by osobně oslovily knihovny Pardubického kraje (resp. Kraje Vysočina)
3. E. Černošová a V. Kopecká - webová stránka Střediska nebyla dosud aktualizována, zatím se hledá odborník, který
by se toho ujal. Cílem je přístupný a lehce ovladatelný program. Během července se budeme snažit stránku zprovoznit a
aktualizovat.
E. Černošová: informace o uzavření smlouvy s Národní knihovnou ČR o archivaci webových stránek Střediska
4. dokončení předání dokumentace Střediska L. Vavrečkou a podpis předávacího protokolu
5. zasílání e-mailů spisovatel@seznam.cz E. Černošové nebo V. Kopecké (popřípadě L. Šindlerové)
6. podzimní Maraton – návrh organizace:
a) zahájení na radnici v Pcích, závěr v Hradci Králové – najít vhodné místo, zorganizovat četbu příspěvků včetně
nečlenů tak, aby se dostalo na každého - buď při zahájení, nebo při závěrečném vystoupení
b) V. Kopecká - otevřít přehlídku i nečlenům střediska
c) H. Cihlová – přednesla nabídku M. Mlejnkové představit při té příležitosti Almanach pardubických autorů
d) úkol: jednání s radnicí o místě a termínu Maratonu povede E. Černošová
e) předběžný termín zahájení mezi 1. a 3. říjnem
f) program Maratonu - úkol pro účastníky - zaslat příspěvek v podobě – próza: 1 stránka, poezie – 1 báseň max. 20
veršů
- uzávěrka příspěvků – do 31. 8.
- uzávěrka pro program – nahlásit akce do10. 9.
7. úkoly pro akce Maratonu:
a) oslovit starostku Přelouče – akce 16.10 v 15 hodin - V. Kopecká přivede hosty
- prezentace knih našich autorů vydaných v roce 2014
b) V. Kopecká -19.10. Dny poezie v Broumově, Nové Rudě a Mieroszowě
c) V. Kopecká – spolupráce s Bielawou – almanach českých a polských autorů
d) Vlastimil Hloupý – uzávěrka soutěže O stříbrnou bulu
8. úkol pro E. Némethovou a L. Šindlerovou – dokončit předání seznamu adres členů a placení členských příspěvků po
zprovoznění stránek
9/ členům bude zaslán dopis s informacemi o Maratonu a s připomenutím poslat podklady k aktualizaci Kdo je kdo do
konce července – zajistí Kopecká

