
Zápis z členské schůze Střediska východočeských spisovatelů – Pardubice - restaurace Philadelphia 

sobota 28. března 2015 

 

       1)  Uvítání – předsedkyně Černošová 

 

2) Volba návrhové komise (Uher, Skačáni, Musílek) a mandátové komise (Cihlová, Franc, 

Křivánková) 

 

3) Podle vyjádření mandátové komise přítomno 35 členů, schůze není usnášeníschopná, podle 

stanov je schůze ukončena, není nadpoloviční účast členů (celkem 102 členů, nutné 52 

členů) 

 

 

Zápis z členské schůze Střediska východočeských spisovatelů – Pardubice- restaurace Philadelphia 

sobota 28. března 2015 

 

1) Nová schůze započata, stačí prostá většina přítomných k usnášení dle stanov SVčS 

 

2) Schválen program schůze  

 

3) Výroční zpráva o činnosti za rok 2014, přednesla místopředsedkyně Věra Kopecká (možno 

přečíst na webových stránkách SVčS) 

 

4) Zpráva o hospodaření SVčS za rok 2014, přednesla hospodářka Veronika Volejníková 

(možno přečíst na webových stránkách SVčS) 

 

5) Vyjádření předsedy revizní komise Pavla Pešáta  k přednesenému, revizní komise neshledala 

v hospodaření žádné nedostatky a doporučila členské schůzi její schválení 

 

      6)  Zpráva o činnosti a zpráva o hospodaření za rok 2014 byly členskou schůzí schváleny 

 

      7)   Informace o vývoji členské základny tajemníkem Václavem Francem, nutno hlásit změny 

adres předsedkyni, nebo tajemníkovi nebo vedoucím oblastí 

 

 

      8)   Udělení čestného členství panu Petru Chvojkovi (informace Eva Černošová) 

  

 

       9) Jednání o vedoucím oblasti Pardubicko, zájemci hlaste se u předsedkyně Černošové,   

vytipování nových vedoucích, případně rozdělení na oblast Pardubice a Pardubice – venkov 

 

 

      10) Informace Marcelly Marboe o situaci v centrální Obci spisovatelů,  letos 25 let OS, bude 

vydán sborník, případný příspěvek poslat na Obec spisovatelů, křest sborníku bude v prosinci 2015 

v Senátu 

 

       11) Plán činnost SVčS přednesla předsedkyně Eva Černošová 

- čtyři čísla Kruh 

- sborník 15 let SVčS (příspěvky posílat pánům Duškovi, Uhrovi, Faltusovi do 30. 6. 2015) 

- sborník Kdo je kdo (aktualizace posílat Věře Kopecké), pokud budou finanční prostředky, vyjde 

tištěné 

- podzimní Maratón (navrhněte své akce) 



 

      12) Návrh rozpočtu na rok 2015 přednesla hospodářka Veronika Volejníková 

 

 

      13) Schválen plán činnosti a návrh rozpočtu na rok 2015 

 

      14) Nabídka nakladatelství na e-knihy (www.indeart.cz), přednesla Černošová 

 

       15) Návrh sborníku O ženách a pro ženy – přednesl editor sborníku Jiří  Hrabinec, příspěvky 

posílat do 20. května 2015, další informace na stránkách SVčS 

 

       16) Představení nových členů SVčS 

 

       17) Nabídka člena pana Hozy o zaslání textů k fotografiím pro jeho chystaný časopis (viz mail 

hoza333@seznam.cz ) 

 

         18) Prosba Hany Cihlové o navržení tématu pro další ročník pardubické soutěže (má se týkat 

výročí Jana Pernera) 

 

        19) Informace Věry Kopecké, že se poslední týden v květnu 2015 koná v Křinicích malířský 

plenér, zájemci hlaste se u Věry Kopecké 

 

        20)Výzva Evy Černošové o nápady pro podzimní literární maratón, např. navržení osobností, 

které lze pozvat na maratón 

 

        21) Návrh usnesení členské schůze přednesl člen návrhové komise František Uher, návrh 

usnesení byl schválen. 

 

Schůze proběhla od 11.00 do 14 hodin za účasti 38 členů SVčS. 

 

Zapsal Franc 

 

 

 

 

 


