
Zápis ze schůze výboru Střediska východočeských spisovatelů 

- Knihovna města Hradec Králové - středa 9. června 2015 

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

Schůze zahájena v 16.30 hodin. 

Omluveni: Faltus, Hojná, Marboe, Uher 

Jednání se účastnili: Černošová, Kopecká, Cihlová, Volejníková, Dušek a Franc. 

 

1) Stav finančních prostředků, získané granty a dotační příspěvky, jejich možné využití – 

informace přednesla Černošová 

 

2) Diskuse kolem vedoucího oblasti Pardubicko, nepodařilo se nikoho získat, vedoucí se 

dočasně stává Hana Cihlová (úkol – Franc pošle Cihlové seznam členů oblasti Pardubicko), 

nadále pokračuje hledání nového vedoucího + Pardubice – venkov Marboe 

 

3) Členské příspěvky – (úkol Černošová pošle přehled o placení členských příspěvků 

Francovi), následně vyhodnotit ty, kteří nezaplatili a nemají zájem být dál členy (úkol Franc) 

 

4) Aktualizace členské základny;  projednání žádostí o členství v SVčS pana Milana Báči a 

Oldřicha Tošnera, oba přijati za členy, Báča – členské číslo 1505, oblast Orlicko, Tošner – 

1506, oblast Hradecko. Oba budou informováni o přijetí a dalším postupu (poslat do Kdo je 

kdo představení autora, členské příspěvky)  Francem a vedoucími oblastí 

Doporučeno ze seznamu na internetu Kdo je kdo vyškrtnout ty, kteří už nejsou členy (úkol 

Černošová) 

 

5) Informace Černošové o jednání se Spolkem přátel krásného slova 

    Informace Černošové o možném zapojení Střediska do pracovní skupiny „Kultura“ v režii 

náměstkyně primátora MHK Ing. A. Maclové 

 

6) Projednání chystané publikační činnosti: 

a) Výroční publikace „15 let Střediska“ – redakční rada (Dušek, Uher, Faltus), posílat 

příspěvky do 30. června 2015, předpokládá se náklad minimálně 200 kusů, rozpočítat náklady 

při více výtiscích, další až po definitivním rozsahu sborníku, podle informace Duška chybí 

informace o Pardubicku (dopsat Marboe?) a výtvarné sekci (Křivánková?), Dušek doporučuje 

psát o aktivních lidech, vyzývá vedoucí oblastí o články do sborníku, zatím 12 příspěvků, 

doporučit název sborníku – navrženo například „Prvních patnáct“, nápady posílat redakční 

radě 
 

b) Sborník O ženách a pro ženy – hlavní editor Hrabinec, úkol Volejníková – zjistit rozsah, 

náklad vzhledem ke grantu 
 

7) Příprava 11. východočeského uměleckého maratónu, zahájení v pátek 2. října, křest 

publikace k výročí Střediska, zakončení 4. prosince, tradiční setkání v Přelouči 22. října, další 

akce v rámci maratónu (Kopecká – Dny poezie v Broumově 23. až 25. října 2015), nahlásit 

akce v rámci maratónu do konce srpna Černošové a Kopecké, možno upřesnit později – 

aktualizace do 15. září 2015  
 

8) Distribuce bulletinu Kruh – Dušek 
 

9) Návrh termínu další schůze výboru v týdnu po 7. září 2015 

Schůze ukončena v 18 hodin.        Zapsal Franc 


