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ÚVODEM
Vážení přátelé a kolegové, vážení příznivci literatury, hudby, výtvarného
a dramatického umění, vážení představitelé institucí a organizací,
předkládáme Vám výroční zprávu za rok 2018, abychom Vás informovali
o tom, co se nám v uplynulém roce podařilo, čím naše organizace žila, a jaké máme
plány do dalšího období.
Úvodem o naší organizaci. „Středisko východočeských spisovatelů, z. s."
dále jen SVčS, je dobrovolné nepolitické sdružení lidí, kteří mají společný zájem
především o rozvoj literatury, jazykovou kulturu, ale i o ostatní formy umění.
Bylo založeno v roce 2001, postupně se rozšiřují jeho aktivity i rozsah
působnosti. V roce 2011 došlo k pozměnění názvu na Středisko východočeských
spisovatelů. V prosinci 2015 byl název v důsledku legislativních změn ČR upraven
na Středisko východočeských spisovatelů, z. s. Od roku 2010 funguje organizačně v rámci čtyř oblastí – Pardubicko, Orlicko, Vysočina a Hradecko. V roce
2014 byla z organizačních důvodů rozdělena oblast Pardubicko na dvě části –
Pardubice-město a Pardubicko-venkov. Tedy v současné době máme pět oblastí.
Každá oblast má svého vedoucího a uskutečňuje vlastní akce v souladu s celkovou
koncepcí SVčS. Začínající autory přijímáme obvykle nejprve do Klubu SVčS. Dále
jsou podle zájmů členové střediska zařazeni do některé ze sekcí: literární,
výtvarná a organizační. Stěžejní je sekce literární. Oblasti i sekce spolu úzce
spolupracují, organizují společná setkání, besedy, pořady… Spolupracují
s knihovnami a školami, regionálními organizacemi spisovatelů, s Obcí spisovatelů i
se zahraničními organizacemi literárními a výtvarnými.
I v loňském roce pokračovalo SVčS ve vydávání bulletinu Kruh. Podařilo se
rovněž opět vydat další sborník, navazující na předchozí, tentokrát DVACET
JEDNA VÝCHODOČESKÝCH AUTORŮ O ZVÍŘATECH A LIDECH. Samostatně
vydali naši autoři 26 původních publikací. Kromě toho byli zastoupeni v řadě
antologií v Čechách i v zahraničí.
Průběžně jsou aktualizovány naše webové stránky a doplňovány medailonky
jednotlivých členů. I nadále se snažíme na našich stránkách informovat členy
Střediska i veřejnost o aktivitách Střediska a jeho členů. Na stránkách jsou pro
všechny zájemce dostupné internetové verze všech čísel bulletinu Kruh, jejichž
prostřednictvím se kdokoliv může seznámit s literárními a výtvarnými ukázkami
z tvorby našich členů. Přehled o jednotlivých členech, jejich zaměření, vydaných
dílech, výstavách, najdou zájemci pod záložkou Kdo je kdo. Na vstupní stránce
jsou vyvěšovány odkazy na právě probíhající akce Střediska a jeho členů.
V průběhu celého roku pokračovala setkávání autorů s žáky a studenty
škol, s cílem přispět k prohlubování zájmu dětí a mládeže o literaturu. Činnost
SVčS vyvrcholila XIV. Východočeským podzimním uměleckým maratónem, který
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probíhal od září do prosince a zahrnoval mnoho besed, autorských čtení, výstav
a literárně-hudebních večerů v různých místech regionu, mimo něj i za hranicemi
naší země. Programu se zúčastňovali nejen naši členové, ale i hosté ze zahraničí.
I nadále pracujeme s mladými talenty, které vyhledáváme prostřednictvím
námi organizovaných soutěží. Pardubické Střípky jsou pro mnohé doporučením
k členství v Klubu Střediska. Talentované mládeži pak nabízíme možnost dál pracovat a setkávat se v rámci akcí SVčS a publikovat v našem bulletinu a ve sbornících.
Naše členská základna měla ke konci uplynulého roku 78 členů. Našimi
členy jsou jak tvůrčí a umělecky úspěšní a aktivní lidé, tak ti, kteří sice sami
netvoří, ale mají zájem se s námi setkávat a podporovat naši činnost.
Nedílnou součástí naší činnosti je spolupráce s jinými literárními kluby
a organizacemi. Ukázky z tvorby a informace o některých jejich akcích jsou
zveřejňovány v bulletinu a jejich členové bývají hosty na akcích SVčS.
Naši členové působí také v dalších literárních organizacích – v Obci spisovatelů, Unii spisovatelů, v PEN klubu, Akademii literatury české, v české sekci
AIEP (organizace sdružující autory detektivní a dobrodružné literatury), Obci
překladatelů a v Klubu autorů literatury faktu (KALF).
Rovněž spolupracujeme s našimi nejbližšími sousedy, spisovateli z Polska,
kteří jsou pravidelnými hosty literárních setkání konaných v rámci SVčS, navázali
jsme spolupráci se slovenskými básníky, s básníky na Ukrajině, bulharskou
autorkou a překladatelkou Dimanou Ivanovou, litevskou autorkou, předsedkyní
Svazu spisovatelů Litvy Biruté Jonuškaité, řeckou básnířkou Marií Mistrioti,
udržujeme kontakt s petrohradskou básnířkou Jekatěrinou Poljanskou i
vietnamským básníkem Lam Guang My. Všichni jmenovaní, ale nejen oni, byli hosty
některého z Podzimních uměleckých maratónů SVčS a Dnů poezie v Broumově.
Část aktivit se přenesla na území Královéhradeckého kraje a vznikly i nové
akce, které by se mohly stát tradičními.
I v dnešní době, která příliš nepřeje kultuře, se snažíme o to, aby naše
organizace žila, podporovala regionální literaturu a pomáhala jejím tvůrcům,
ovlivňovala a obohacovala život v našem regionu i za jeho hranicemi.
Věra Kopecká
zástupkyně předsedkyně SVčS
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ZÁKLADNÍ INFORMACE
PRÁVNÍ SUBJEKTIVITA:
Středisko východočeských spisovatelů, zapsaný spolek
Webové stránky: www.spisovatelevc.cz
Kontakt: spisovatelevc@seznam.cz
Sídlo: Sukova třída 1260, 530 02 Pardubice

IČ: 266 35 747

Čestný předseda Doc. PhDr. Jan Dvořák
Čestní členové: RNDr. PHMr. Marie Kubátová (zemřela 2013),
Miloš Vodička
Petr Chvojka (zemřel 2018)
Luboš Huml(zemřel 2017)
Jiří Frýzek in memoriam (zemřel 2016)

VÝBOR:
Předsedkyně: Mgr. Eva Černošová
Zástupkyně: Mgr. Věra Kopecká
Redaktoři Kruhu:
Milan Dušek
Jiří Faltus
František Uher
Jiří Lojín
Věra Kopecká
Vedoucí oblastí:
Hana Cihlová - vedoucí oblasti Pardubice - město
Mgr. Marcella Marboe - vedoucí oblasti Pardubicko - venkov
Martin Vídenský - vedoucí oblasti Orlicko
František Uher, Štěpánka Saadouni – vedoucí oblasti Vysočina
Mgr. Věra Kopecká – vedoucí oblasti Hradecko
Vedoucí sekcí:
Hana Cihlová – vedoucí sekce začínajících autorů
Hospodář: MUDr. Václav Franc
Pokladník: Jiří Faltus
Tajemník: MUDr. Václav Franc
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Revizní komise:
předseda: Mgr. Pavel Pešát
člen: Doc. MUDr. Jindřich Tošner
členka Erika Dušková
ČLENOVÉ POVĚŘENÍ VÝBOREM SVČS:
Redaktor webu: Mgr. Jan Černoš

ZPRÁVA O VÝVOJI ČLENSKÉ ZÁKLADNY V ROCE 2018
Na začátku roku 2018 mělo SVčS celkový počet 82 členů, počet členů
ke konci roku 2018 byl 78.
Během roku 2018 ukončili členství: Karmazin Oldřich (oblast Orlicko),
Sedláček Dušan (oblast Orlicko) a Štarková Petra (oblast Pardubice - město).
Zemřel Petr Chvojka.
Ke konci roku tak měla oblast Pardubice - město 14 členů, Pardubicko venkov 15 členů, z toho dva členové žijí v zahraničí, oblast Orlicko 18 členů a
Hradecko 21 členů. Nejmenší oblastí je oblast Vysočina s 10 členy.
Rozdělení do sekcí:
Literární sekce včetně Klubu autorů – 70 členů
Výtvarná sekce – 13 členů,
Organizační sekce - 2 členové
(Člen SVčS může být zařazen i do více sekcí.)

ZPRÁVA O ČINNOSTI JEDNOTLIVÝCH OBLASTÍ A SEKCÍ
OBLAST PARDUBICE - MĚSTO
Oblast Pardubice město, jejíž vedoucí je Hana Cihlová, měla v r. 2018
čtrnáct členů. Své členství v SVčS ukončila Petra Štarková.
Oblast Pardubice město se vzhledem ke své poloze největší měrou podílí
na přípravě a organizaci reprezentativních částí Východočeského uměleckého
maratónu (slavnostní zahájení), na organizaci pravidelných členských schůzí
a dalších celostřediskových akcí.
Většina členů oblasti pravidelně přispívá do bulletinu Kruh, vydávají i další
drobné práce.
Členové oblasti v průběhu r. 2018 uskutečnili několik autorských čtení.
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Josef Kraus, četl na židovském hřbitově v Pardubicích, svou tvorbu
přestavil i na několika místech republiky, která navštívil v rámci svých
ozdravných pobytů.
Milan Drahoš vystupuje na shromážděních zrakově postižených, která se
uskutečňují v Pardubicích a v Chrudimi. Svou básnickou tvorbu představil
i na setkání TYFLOART ve Vsetíně. Přispívá do časopisu MAJÁK (vydává SONS),
v r. 2018 mu vyšel II. díl omalovánek pro dětské čtenáře „Zvířátka z lesa“, kde
obrázky doprovodil básničkami.
Jedním z nejaktivnějších členů byl Lubomír Macháček, který měl autorské
čtení v rámci Východočeského uměleckého maratónu v Městské knihovně
v Hradci Králové. Zaslal své povídky několika vydavatelstvím (Klášterní vůně –
povídka Jedním dechem č. 3/2018, O mrtvých jen dobře - Partonyma č. 2526/2018). Hodnotil jako porotce literární příspěvky soutěže O pardubický
pramínek, kterou vyhlašuje Krajská knihovna v Pardubicích. Posuzoval též
literární příspěvky soutěže Pardubické střípky. Jako editor spolupracuje na vydávání časopisu Partonyma (vydává Universita Pardubice). Svůj příspěvek publikoval
i ve Sborníku O lidech a zvířatech, který vydalo SVčS.
Ivě Tajovské v r. 2018 vyšla v nakladatelství Prostor kniha Odpusť, že
jsem se vrátil.
V knize Pardubice dříve a dnes, kterou vydala Universita Pardubice (texty
Pavel Panoch), publikuje své fotografie Jana Macáková. Publikace ukazuje
proměny města v posledních 120 letech. Je založena na srovnávání unikátních
historických pohlednic a fotografií z rodinné sbírky autorky a jejích současných
snímků. Na koncepci knihy se podílel i další člen oblasti Pardubice město, Milan
Košař. V lednu 2018 měla Jana Macáková v prostorách pardubického Mázhauzu
výstavu své výtvarné tvorby.
Členka výtvarné sekce Pavlína Václavíková hodnotila výtvarné práce zaslané
do soutěže Pardubické střípky.
Oblast Pardubice město SVčS se spolupodílela na 10. ročníku literárně
výtvarné soutěže Pardubické střípky na téma „Hrdinové hodní následování“. Tuto
soutěž vyhlásila Krajská knihovna v Pardubicích. Slavnostní vyhlášení výsledků
a předání cen se uskutečnilo 27. 11. 2018 v Kašparově sále v Pardubicích. Zájem
o tuto soutěž stále roste, což je pro pořadatele velmi potěšující a inspirující
(podrobnosti viz níže).
Zájem byl též o 22. ročník přehlídky mladých recitátorů a literátů
„Pardubické poetické setkání“, která se konala 12. 11. 2018 na scéně Divadla 29
Pardubice (podrobnosti níže).
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OBLAST PARDUBICKO – VENKOV
Oblast Pardubicko - venkov má 15 členů žijících mimo město Pardubice, ale
v Pardubickém kraji a dva členy žijící v zahraničí. Vedoucí oblasti je Marcella
Marboe.
Nejvýznamnější aktivitou jako každoročně byla příprava a vydání sborníku,
tentokrát v pořadí 10. s názvem 21 východočeských autorů o zvířatech
a lidech, včetně společného křtu v Přelouči, který zaštiťuje a sponzoruje
starostka Bc. Irena Burešová a paní Anna Kulakovská. Editorem sborníku byl opět
Doc. PhDr. Jiří Hrabinec, CSc., sborník ilustrovala Helga Hrabincová. Ve sborníku
publikovali z oblasti Pardubicko – venkov: Hrabinec, Kouba, Kulakovská, Lojín
a Marboe. Organizačně zajistila tuto akci Marcella Marboe, která ji také
s docentem Hrabincem moderovala.
Nejaktivnějším členem oblasti byl Mgr. Jan Stejskal, který se svým
literárně hudebním pořadem KRÁLOVSKÁ LÍPA VYPRÁVÍ, zaměřeném na 100.
výročí vzniku ČSR, v provedení skupiny NESTEJSKÁME SI, uskutečnil 11
vystoupení, poslední toho roku 3. 12. v Praze ve Slovenském domě. Kromě toho
účinkoval na vernisáži fotografií p. Miroslava Hozy na zámku Nasavrky a vernisáži obrazů Jaroslava Korečka ve výstavních prostorách Vodních zdrojů Chrudim.
Ve dnech 12. - 15. 12. doprovázel hudbou a písněmi 7 představení pohádky Sůl nad
zlato v provedení žáků a studentů ZUŠ Chrudim v divadle K. Pippicha v Chrudimi,
16. 12. se podílel na adventním programu v Hospici v Chrudimi. V prosinci 2018
vydala Galerie Art Chrudim 3. díl Chrudimské trilogie Jana Stejskala STOPY
CHRUDIMSKÝCH OSOBNOSTÍ.
K dalším aktivním členům oblasti patřila Mgr. Marcella Marboe, která se
především podílela na spolupráci s dalšími literárními organizacemi - 26. 3. –
jednání na KALFu Praha (soutěž Goola Chlumec), 7. 9. – Vyhlášení výsledků
soutěže J. Golla Chlumec (KALF), 24. 4. – jednání na PEN klubu Praha a 25. 4.
v Dilii Praha o regionální literatuře, účastnila se 8. 10. Světového kongresu PEN,
kde reprezentovala SVčS prezentací sborníků. 8. 12. se zúčastnila Valné
hromady Ústřední OS. Propagovala regionální literaturu - 16. 11. v rozhovoru
pro ČR Pardubice (M. Velehradská) a v rozhovoru pro Český rozhlas Plus s doc.
Žantovským. Uspořádala 4 besedy v regionu a křest své knihy Mami, zabila jsem
ve Slovenském domě v Praze 17. 12. Podílela se na přípravě sborníku 21
východočeských autorů o zvířatech a lidech, zejména pak na jednáních se sponzory (starostkou Přelouče ing. M. Matoušková, starostkou Řečan Bc. Irena
Burešová a s Mgr. A. Kulakovskou), zajišťovala organizaci a průběh slavnostního
křtu sborníku v Záložně v Přelouči. Vydala román Mami, zabila jsem aneb Příliš
mnoho lásky (nakladatelství Beskydy 2018)
Doc.PhDr.J.Hrabinec, CSc.jako editor sestavil 10. sborník SVčS a představil jej na besedách 25. a 26. 9. v penzionu Viktorka v České Skalici, zúčastnil
8

se jako ilustrátor křtu románu Mami, zabila jsem 17. 12.ve Slovenském domě
v Praze. 10. 12. 2018 obdržel zlatou pamětní medaili Univerzity Karlovy
za významný přínos k rozvoji Pedagogické fakulty UK a posilování jejího dobrého
jména.
Zdeněk Jirásek pokračoval v organizaci Laskavých večerů.
Jiří Lojín je šéfredaktorem a recenzentem internetového magazínu
VašeLiteratura.cz a redaktorem a recenzentem bulletinu Kruh.
Výtvarnou činnost oblasti reprezentuje Mirek Hoza, který představil své
fotografie na zámku Nasavrky.
OBLAST ORLICKO
Oblast Orlicko měla v uplynulém roce 18 členů, vedoucím byl Martin Vídenský.
K nejaktivnějším členům oblasti patřili: Milan Dušek, Jiří Faltus, Josef
Lukášek, Václav Smejkal, Martin Vídenský, Milan Richter, Monika Hojná a
Miroslav Kubíček.
Významnou součástí činnosti členů Orlicka je redakce bulletinu Kruh,
kterou nadále zodpovědně vede Milan Dušek. Poezií se zabýval Jiří Faltus.
I v uplynulém roce vyšla 4 čísla s bohatou a pestrou náplní. Kromě toho Milan
Dušek úzce spolupracuje s vydavatelstvím Oftis Ústí nad Orlicí, kde posuzoval
převážnou část došlých rukopisů a psal recenze vyšlých knih pro rozvozní
agentury a Orlický deník.
Václav Smejkal (JMB) vydal šest čísel kulturně umělecké revue JMB
NEWSLETTER (37 – 42).
V rámci 14. Východočeského uměleckého maratonu se členové oblasti
Orlicko zúčastnili dvanácti akcí, které navštívilo zhruba 380 posluchačů všech
věkových kategorií. Nejvíce besed (6) uskutečnil Josef Lukášek.
Členové oblasti Orlicko samostatně vydali osm knížek (Jana Bednářová –
Právo první noci, Milan Dušek – Před a po zatmění, Milan Dušek – Minulosti
neutečeš, Jiří Faltus – U vykutáleného stolu, Jiří Faltus – Kampak šnečku?,
Miroslav Kubíček – Pnutí, Josef Lukášek – Pohádky z Orlických hor a Květa a Milan Richterovi – Snížek a ti druzí).
Básně Martina Vídenského jsou zastoupeny v antologii Literáti na trati V
(Poezie mezi staničníky, editor František Tylšar).
Ve sborníku SVčS O zvířatech a lidech je oblast Orlicko zastoupena pěti
autory (Jana Bednářová, Milan Dušek, Jiří Faltus, Alžběta Hubálková a Milan
Richter).
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Svoji práci a činnost členové oblasti Orlicko prezentovali ve zpravodajích
měst a v Orlickém deníku.

OBLAST VYSOČINA
Oblast Vysočina má v současné době 10 členů. Vedoucím oblasti byl
František Uher, kterého ze zdravotních důvodů po dubnových volbách vystřídala
Štěpánka Saadouni.
Tři členové Klubu jsou aktivní literárně, vedle dalších tvůrčích aktivit
pravidelně spolupracují s Kruhem.
Chotěbořský Václav Chalupa má převážnou zásluhu na literárně-divadelní
činnosti místního souboru, který pravidelně pořádá hodnotné a velice populární
pořady pro děti.
Člen fotografické sekce Zdeněk Vošický připravuje druhý díl publikace
leteckých snímků Jižní Morava shůry, což je práce dlouhodobá, od prvních snímků
k vydání publikace rozvržená do několika roků.
Ladislav Vondrák ve své Kavárně U Notáře připravil několik desítek
literárních, vlastivědných, literárně hudebních a hudebních večerů.
Starší členové Střediska omezili literární aktivity především ze zdravotních důvodů, což se projevilo také na nižším počtu vydaných knih, pouze 5. Z členů oblasti vydali knihu: Štěpánka Saadouni – ČESKÉ ZÁHADY, s podtitulem
Naše akta X. Kniha záhad a tajemství s hojným foto doprovodem. Vyšlo
v nakladatelství Černý drak. Miroslav Skačáni vydal vlastním nákladem Povídky
veselé i vážné II. František Uher - SIRÉNY TESKNÍ U VYSNĚNÝCH PLÁNÍ sbírka básní, vydala ALFA-OMEGA Dobřejovice, PERMANENTNÍ VODOTRYSK –
sbírka básní ve vydavatelství Periskop a detektivní povídka Nahá žena
ve vydavatelství Víkend.
Několik autorů otisklo své příspěvky ve sbornících: Miroslav Skačáni,
František Uher a Marta Urbanová publikovali ve sborníku SVčS; verše Milana
Sochory byly otištěny v almanachu Literáti na trati V.
František Uher byl i nadále členem redakční rady Kruhu. Napsal pro Kruh
řadu recenzí a také pravidelně informoval o nových knihách členů nejen v rubrice
Kruhu, ale i v regionálním a celostátním tisku. Po celý uplynulý rok vycházely jeho
aforismy v Městských novinách v Lanškrouně a rovněž byly uváděny
v internetovém časopise Václava Smejkala JMB Newsletter.
Někteří členové publikují či propagují svoji tvorbu na vlastních internetových stránkách a v různých internetových časopisech.
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OBLAST HRADECKO
Oblast Hradecko měla ke konci roku 21 členů Vedoucí oblasti je Věra
Kopecká.
V této oblasti i nadále existuje několik výrazných center s větší aktivitou.
Vedle Hradce Králové s Evou Černošovou a autory z Hradce Králové, je to Nová
Paka a Jičín, kde působí Václav Franc, který zde organizuje literární večery
a soutěž Řehečská slepice. Dalším takovým centrem je Broumov s Věrou
Kopeckou, organizátorkou mezinárodního festivalu Dny poezie v Broumově
a mezinárodního malířského plenéru. Mimo východní Čechy pak Mělník se Zdenkou
Líbalovou, zakladatelkou literárního klubu Pegas a organizátorkou literárních
schůzek a besed a rovněž soutěže Mělnický Pegas. V Jevíčku působí Rudolf
Beran, podílí se na festivalu Jevíčkovění. 3 členové Hradecka jsou nadále členy
výboru (Černošová, Kopecká, Franc).
Autoři Hradecka vydali během uplynulého roku 7 původní knížek – Franc 1,
Maternová 1, Matysíková 1 a Kopecká 2, Tošner 1, Valachovičová 1. Vedle toho
publikovali v několika sbornících v Čechách, kromě sborníku SVčS DVACET
JEDNA VÝCHODOČESKÝCH AUTORŮ O ZVÍŘATECH A LIDECH (Černošová,
Franc, Kopecká, Líbalová, Maternová, Matysíková, Novotná, Šindlerová, Zelený)
například v almanachu české poezie vydaném Vladimírem Stiborem „Noc plná
žen" (Franc, V. Kopecká, Z. Líbalová, L. Matysíková), ve sborníku ze Dnů poezie v
Broumově „Barevná archa slov" (Kopecká, Líbalová, Matysíková, Novotná,
Šindlerová, Wienerová, Zelený) a ve sborníku z dílen Dnů poezie v Broumově
Brána světů (Kopecká, Z. Líbalová, L. Matysíková, O. Novotná, L. Šindlerová, J.
Wienerová), ve sborníku Literáti na trati V (Franc, Kopecká, Líbalová,
Matysíková, Novotná), ve sborníku členů literárního klubu Pegas Mělník V krajině
Pegasa (V. Kopecká, Z. Líbalová, L. Matysíková).
Město Jaroměř ve spolupráci s městskou knihovnou v Jaroměři vydalo
BIBLIOGRAFII JIŘÍHO UHLÍŘE 1954 – 2017.
Verše V. Kopecké byly také zařazeny polsky do sborníku z literárního
festivalu Básníci bez hranic a do trojjazyčné antologie (polsko-německo-česká)
tří autorek (Monika Maciejczyk, Monika Taubitz, V. K.), bulharsky do antologie
slovanské poezie Rekata (Varna, 2018) a ukrajinsky byly publikovány ve sborníku
Mezinárodní slovanské ceny 2017 v Charkově.
Vedle původní tvorby se Draga Zlatníková a Věra Kopecká věnují i překladu.
Kopecká přeložila a vydala výběr veršů litevské autorky Biruté Jonuszkaité Světla noci, řecké básnířky Marie Mistrioti Anávrat můj a dvojjazyčně sbírku
poezie polské kolegyně Elzbiety Gargala - Řeka toužení
.
Autoři Hradecka se úspěšně zúčastňují literárních soutěží a dosahují
v nich ocenění. Václav Franc získal 4 ocenění, poezie Zdenky Líbalové byla
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oceněna rovněž 4 krát, Libuše Matysíková ve dvou soutěžích, Věra Kopecká
v jedné, Jindřich Tošner získal Mobelovo uznání.
Členové oblasti organizují a porotují také literární a recitační soutěže
(Franc, Líbalová, Novotná, Kopecká) a jsou organizátory a aktivními účastníky
literárních festivalů v Čechách – 19. Dny poezie v Broumově (Líbalová,
Matysíková, Wienerová, Kopecká, Novotná); na Moravě – Po stranách Moravy
(Novotná, Kopecká); na Slovensku v Martině na festivalu Martinská poetická
jeseň (Franc, Matysíková); v Polsku v Prudniku (Novotná, Kopecká) a v PolaniciZdrój na festivalu Básníci bez Hranic (Kopecká).
Svoji tvorbu a tvorbu jiných autorů se snaží autoři přiblížit jak mládeži,
tak dospělým. Uspořádali celkem 26 autorských večerů a besed, z nichž bylo 7
v zahraničí, 14 autorských setkání s mládeží, z nich byla 3 v Polsku a podíleli se
na více než 10 společných vystoupeních a prezentacích.
Většina autorů rovněž pravidelně publikuje v bulletinu Kruh, v regionálním
tisku i jinde.
Důležitá je také editorská a vydavatelská činnost. Václav Franc během
roku uspořádal 12 čísel časopisu KOBRA (kulturní občasník regionálních autorů),
12 čísel ČAJe (Časopis autorů Jičínska) a sborník soutěže Řehečská slepice.
Věra Kopecká vydala sborník 19. Dnů poezie v Broumově, sborník Brána světů z dílen 18. Dnů poezie a sborník literárního klubu Pegas V krajině Pegasa a kromě
svých sbírek a již zmíněných knížek překladových ještě další tři knížky svých
přátel.
Vedle literární, editorské a organizační činnosti se věnují členové
Hradecka rovněž činnosti výtvarné. Věra Kopecká se zúčastnila a organizovala
mezinárodní plenér v Křinicích a zúčastnila se mezinárodních plenérů v Polsku
v Bielawě a v Sokolci a vystavovala své fotografie a obrazy na výstavách
organizovaných na závěr plenéru. Svými fotografiemi doprovodila 7 knížek
poezie. Měla 4 samostatné výstavy fotografií (v Kolíně, v Mělníce, v Bielawě
a v knihovně v Broumově).
Řada z uvedených autorských setkání, besed a výstav byla součástí Východočeského podzimního uměleckého maratónu SVčS.
Informace o uskutečněných akcích jsou uváděny v Kruhu, na stránkách
Střediska, v regionálním tisku i v polském tisku a na internetu.

SEKCE ZAČÍNAJÍCÍCH AUTORŮ - KLUB AUTORŮ SVČS
Na počátku roku byla z rozhodnutí výboru zrušena sekce začínajících
autorů. Důvodem byl odchod do důchodu Hany Cihlové, která na pozici vedoucí
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sekce rezignovala. Výborová schůze rozhodla, že post znovu obsazen nebude,
jelikož podporou začínajících autorů se zabývá více autorů.
Těžiště práce se začínajícími autory bylo přeneseno do oblastí, které mají
o svých členech nejlepší přehled.
Formálně jsou tito autoři vedeni dále jako členové Klubu autorů SVčS.
Po dosažení vyšší umělecké úrovně jejich tvorby, podmíněné alespoň dvěma
samostatnými knihami, výbor projedná na návrh vedoucího oblasti jejich
přeřazení do literární sekce (jako tomu bylo i dříve).
Stěžejními akcemi pro mladé literáty, výtvarníky a recitátory byla
SOUTĚŽ PARDUBICKÉ STŘÍPKY a přehlídka mladých recitátorů a literátů
PARDUBICKÉ POETICKÉ SETKÁNÍ.

SEKCE VÝTVARNÁ
Nedílnou součástí činnosti Střediska je zapojení členů, kteří se zabývají
jinou nebo také jinou než literární tvorbou. Podílejí se tak na přípravě autorských
pořadů a jejich zpestření výstavami, na ilustracích a organizaci plenérů.
Členka výtvarné sekce Pavlína Václavíková v minulém roce hodnotila
výtvarné práce zaslané do soutěže Pardubické střípky.
Ilustrace do knih minulého roku tvořili Jiří Faltus, Doc. PhDr. Jiří
Hrabinec, CSc., Věra Kopecká a Václav Smejkal. Řada členů měla samostatné
výstavy nebo se podílela na výstavách kolektivních.
Věra Kopecká zorganizovala VI. mezinárodní výtvarný plenér v Křinicích
a zúčastnila se dvou plenérů v Polsku.

BULLETIN KRUH
Čtvrtletník Kruh připravovala redakce ve složení: vedoucí redakce Milan
Dušek (próza a publicistika) a Jiří Faltus (poezie), členem redakční rady byli
František Uher, Jiří Lojín a Věra Kopecká.
V roce 2018 vyšla plánovaná 4 čísla o 56 stranách (51, 52, 53 a 54).
Každé zahajovala ilustrace - Kordíková, 2x Macáková (životní jubileum),
Smejkal.
Snahou redakce bylo dodržet původní rubriky, což se dařilo. Základem bylo
zveřejňování básní, povídek a úryvků z vydaných knih. Básní bylo publikováno 59,
prozaických prací 22. Redakce začala zveřejňovat také krátké texty, v uplynulém
roce zařadila Františka Uhra a Antonína Šlechtu.
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Díky Jiřímu Lojínovi se konečně podařilo rozjet rubriku publicistiky. Bylo
otištěno 22 recenzí a ohlasů na tvorbu našich autorů, součástí Kruhu je tradiční
„Z nových knih“ Františka Uhra.
Texty doprovázelo 28 dokumentárních fotografií.
Články Jiřího Uhlíře připomněly Jaroslava Haška a Karla Čapka.
Redakce sledovala životní jubilea členů, v roce 2018 jich bylo 10. K fotografiím jubilantů byly připojeny ukázky z jejich tvorby.
Hostem Kruhu byl spisovatel Josef Havel z ústí nad Orlicí, který píše
literaturu faktu se zaměřením na odboj ve druhé světové válce. Kruh uvedl
poměrně rozsáhlou část z jeho knihy o letci, který se zúčastnil bitvy o Anglii.
V Kruhu byly zveřejněny výsledky literární soutěže Pardubický pramínek
a vítězné práce z pěti kategorií. Pozornost věnovala redakce i literární soutěži
mládeže v Lanškrouně.
V č. 51 byla zpráva o literárním maratonu 2017, v č. 54 o maratonu 2018.

WEBOVÉ STRÁNKY
Webové stránky SVčS jsou na adrese www.spisovatelevc. cz. Redakci
a aktualizacím stránek se věnuje Jan Černoš.
Stránky podávají ucelenou informaci o naší organizaci, jejích členech,
výboru a kontaktech, zásadách činnosti i o aktuálním dění.
V položce O nás najdou návštěvníci stránek informace o oblastech,
sekcích, stanovy a zápisy ze schůzí. Průběžně je aktualizován obsah o členech
Střediska – Kdo je kdo v elektronické podobě.
Ukázky z tvorby členů nabízí položka Publikace, která obsahuje
elektronickou verzi informačního bulletinu Kruh. Samostatnou kolonku mají
i organizace a sponzoři podporující činnost střediska – Partneři.
V kolonce Členství si mohou zájemci stáhnout přihlášku do SVčS.
Kontakty na členy výboru a vedoucí sekcí a oblastí, redakce a editora
sborníků jsou v položce Kontakty.
Aktuálnost a bohatství informací závisí na aktivním přístupu každého člena
Střediska.
Dostupnost Internetu a funkčnost a aktuálnost stránek dávají možnost
široké veřejnosti sledovat naši činnost, případně se zúčastnit námi pořádaných
akcí.
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LITERÁRNÍ A VYDAVATELSKÁ ČINNOST ČLENŮ
NOVÉ KNIHY ČLENŮ VYDANÉ V ROCE 2018
Milan Báča – SLOVNÍK SPISOVATELŮ SVITAVSKA – Vydalo nakladatelství
OFTIS v Ústí nad Orlicí. (2018, 222 stran).
Jana Bednářová – PRÁVO PRVNÍ NOCI. Výbor z milostné poezie. Ilustrovala
Martina Jirčíková. Vydalo nakl. Jana Bednářová v Liberci. (2018)
Milan Dušek – PŘED A PO ZATMĚNÍ – Krimi román. Vydal OFTIS v Ústí nad
Orlicí. (2018, pevná vazba, 232 str.).
Milan Dušek – MINULOSTI NEUTEČEŠ – Nakladatelství Moravská Bastei
MOBA Brno v Edici původní české detektivky. (2018, 314 stran)
Jiří Faltus- U VYKUTÁLENÉHO STOLU – Aforismy. Ilustroval autor. Vydala
ALFA-OMEGA Dobřejovice (2018. 33 stran)
Jiří Faltus – KAMPAK, ŠNEČKU? – Poezie pro děti. Ilustroval autor. Vydala
ALFA- OMEGA Dobřejovice (2018, 30stran)
Václav Franc – STÍN NA RENTGENOVÉM SNÍMKU – Próza. Vydala Knihovnička
cz. v Brně.
Václav Franc – POVÍDKY Z DĚRAVÉ KAPSY – Krátké prózy. Vydal TRIBUN EU
Brno (2018, pevná vazba, 259 stran).
Zdeněk Jirásek – AKROSTICHY PRO ŽENY, MÚZY, BOHYNĚ – sbírka básní
doprovázená fotografiemi Miloše Fice. Vydal Oftis v Ústí nad Orlicí. (2018, 160
stran)
Věra Kopecká – ČEKÁNÍ NA JARO – Sbírka básní s ilustracemi autorky.
Vydavatel Věra Kopecká (2018, 51 stran).
Věra Kopecká – MILOST V NEMILOSTI – Sbírka básní. Fotografické ilustrace
autorka. Vydalo vydavatelství Věra Kopecká v Broumově. (2018, 103 stran).
Miroslav Kubíček – PNUTÍ – Sbírka básní s ilustracemi Václava Smejkala. Vyšla
v OFTISU Ústí nad Orlicí. (2018, 96 stran)
Josef Lukášek - POHÁDKY Z ORLICKÝCH HOR – IV. KNIHA. Bohatě
ilustrovala Jarmila Haldová. Vyšlo v OFTISU Ústí nad Orlicí (2018, 200 stran).
Finančně podpořila Rada Královéhradeckého kraje. Kniha byla pokřtěna v obřadní
síni historické radnice v Dobrušce za účasti vydavatele lng. Karla Kábrta
a starosty města Dobruška ing. Petra Lžičaře.
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Marcella Marboe – MAMI, ZABILA JSEM… Aneb příliš mnoho lásky – román
ze současnosti plné absurdní reality. Vydalo nakladatelství Beskydy. Ilustroval
Jiří Hrabinec. (2018, 261 stran).
Jana Maternová – Burčíková – VYPRÁVĚNKY O SPORTU – 20 povídek nejen
pro sportovce. Vydal SKLENĚNÝ MŮSTEK s. r. o. Karlovy Vary. (2018, 254 str.).
Libuše Matysíková - VÁNOČNÍ REMINISCENCE II. - vlastním nákladem
autorky, za finanční podpory Olomouckého kraje (2018)
Květa a Milan Richterovi – SNÍŽEK A TI DRUZÍ – básně Milana Richtera,
doprovázené rodinnými fotografiemi. Vytiskla společnost Grantis v Ústí
nad Orlicí. (2018, 77 stran).
Štěpánka Saadouni – ČESKÉ ZÁHADY, s podtitulem Naše akta X. Kniha záhad
a tajemství s hojným foto doprovodem. Vyšlo v nakladatelství Černý drak. (2018,
200 stran)
Jan Stejskal – STOPY CHRUDIMSKÝCH OSOBNOSTÍ – třetí díl Chrudimské
trilogie. Vydala Galerie Art Chchrudim.
Miroslav Skačáni - POVÍDKY VESELÉ I VÁŽNÉ II, vlastním nákladem
Iva Tajovská – ODPUSŤ, ŽE JSEM SE VRÁTIL – Román z doby po konci první
světové války a vzniku Československé republiky. Vydal Prostor, nakladatelství
s. r. o. Praha 4 (2018, 280 stran).
Jindřich Tošner, Patrick Marek – NEJISTÉ VZTAHY – kniha fotografií a
poezie. Vydalo nakladatelství Medexart, s. r. o. (2018 v pevné vazbě, 172 stran).
František Uher-SIRÉNY TESKNÍ U VYSNĚNÝCH PLÁNÍ- sbírka básní.
Ilustrace Věra Maretinková. ALFA-OMEGA Dobřejovice (2018, 31 stran)
František Uher – PERMANENTNÍ VODOTRYSK – sbírka básní ve vydavatelství
Periskop, odpovědný redaktor Karel Sýs (2018, 88 stran)
František Uher - NAHÁ ŽENA detektivní povídka, vydavatelství Víkend
Jiřina Valachovičová - ŽIVOT JDE DÁL - Výběr povídek. Ilustrace Jitka
Lišková - Benýšková, OFTIS ÚO (2018, 114 stran).
BIBLIOGRAFIE JIŘÍHO UHLÍŘE 1954 – 2017. Chronologický soupis knih,
publikací, článků, studií, seriálů, medailonků osobností, recenzí, bibliografií
a filmografií publicisty a spisovatele literatury faktů Jiřího Uhlíře. Vydalo město
Jaroměř ve spolupráci s Městkou knihovnou Jaroměř. (2018, 409stran).
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ÚČAST ČLENŮ SVČS VE SBORNÍCÍCH:
DVACET JEDNA VÝCHODOČESKÝCH AUTORŮ O ZVÍŘATECH A LIDECH.
Sborník Východočeského střediska spisovatelů. (2018, 202 stran).
Zastoupeni autoři:J. Bednářová, E. Černošová, M. Dušek, J. Faltus, V. Franc, A.
Hubálková, V. Kopecká, J. Kouba, A. Kulakovská, J. Lojín, L. Macháček, M.
Marboe, J. Maternová, L. Matysíková, O. Novotná, M. Richter, M. Skačáni, L.
Šindlerová, F. Uher, M. Urbanová, L. Zelený.
BRÁNA SVĚTŮ – Sborník z dílen Dnů poezie v Broumově. Vydala V. Kopecká,
která je současně editorkou a autorkou barevného fota. (2018, 121 stran).
Z SVčS zastoupeni: V. Kopecká, Z. Líbalová, L. Matysíková, O. Novotná, L.
Šindlerová, J. Wienerová.
BAREVNÁ ARCHA SLOV – sborník 19. Dnů poezie v Broumově. Vydala V.
Kopecká, která je současně editorkou a autorkou fota. (2018, 203 stran).
Z SVčS zastoupeni: V. Kopecká, Z. Líbalová, L. Matysíková, O. Novotná, L.
Šindlerová, J. Wienerová, L. Zelený.
NOC PLNÁ ŽEN - almanach české poezie, editor Vladimír Stibor. Vydal Milan
Houdek|Paper Jam (2018, 178 stran). Z SVčS zastoupeni: V. Franc, V. Kopecká,
Z. Líbalová, L. Matysíková.
LITERÁTI NA TRATI V aneb Poezie mezi staničníky - F. Tylšar a spol., Epik,
Jan Medek (2018, 200 stran). Z SVčS zastoupeni: V. Franc, V. Kopecká, Z.
Líbalová, L. Matysíková, M. Sochora, M. Vídenský.
LITERÁTI NA TRATI V aneb Próza mezi staničníky - F. Tylšar a spol., Epik,
Jan Medek (2018, 342 stran). Z SVčS zastoupeni: V. Franc, L. Matysíková, O.
Novotná, překlady z polštiny V. Kopecká.
V KRAJINĚ PEGASA - sborník členů literárního klubu Pegas Mělník. Vydala V.
Kopecká (2018, 182 stran). Z SVčS zastoupeni: V. Kopecká, Z. Líbalová, L.
Matysíková.

PUBLIKACE VE SBORNÍCÍCH V ZAHRANIČÍ:
V. Kopecká:
ANTOLOGIE MÍRU - Soubor tří autorek: německé - M. Taubitz, české - V.
Kopecká, polské - M. Maciejczyk. V jejich jazycích vydala Oficyna Wydawnicza
STON 2 Kielce (2018, 167 stran). Věra Kopecká se prezentuje jako autorka
a překladatelka.
PIETNASTOPAD - antologie festivalu Básníci bez hranic, Wroclaw (2018, 148
stran)
REKATA - antologie slovanské poezie o řekách, Varna, 2018, 248 stran
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MEŽDUNARODNAJA SLOVJANSKAJA POETIČESKAJA PREMIJA 2017,
(Charkov, 2018).

PŘEKLADY:
Věra Kopecká - přeložila z polštiny, přebásnila a vydala s vlastními ilustracemi
sbírky poezie:
E. Gargala - Woda pragnieň Řeka toužení(dvojjazyčně, 98 stran)
Marie Mistrioti A návrat můj (dvojjazyčně, 44 stran)
Biruté Jonuškaité Světla noci (dvojjazyčně, 122 stran)

ILUSTRACE:
Jiří Faltus - uvedeno u knih
Jiří Hrabinec - román M. Marboe Mami, zabila jsem
Věra Kopecká - uvedeno u knih

EDITOŘI, VYDAVATELÉ Z ŘAD SVČS
Jiří Hrabinec – editor sborníku SVčS DVACET JEDNA VÝCHODOČESKÝCH
AUTORŮ O ZVÍŘATECH A LIDECH.
Václav Franc – 12 čísel časopisu KOBRA (=Kulturní občasník regionálních autorů)
a 12 čísel časopisu ČAJ (časopis autorů Jičínska).
Věra Kopecká – editorka a vydavatelka - kromě výše uvedených sbírek a sborníků
vydala 3 další sbírky poezie (Jaroslava Mačková Vábení a touhy, Tereza Hejdová
- Stíny kopretin, Lenka Hejdová - Mimochodem)
Václav Smejkal (JMB) 6 čísel (37-42)l umělecké revue JMB NEWSLETTER

XIV. VÝCHODOČESKÝ PODZIMNÍ UMĚLECKÝ MARATÓN 2018
Podobně jako v uplynulých letech i v minulém roce vyvrcholila činnost Střediska východočeských spisovatelů už 14. ročníkem Východočeského podzimního
uměleckého maratónu, který probíhal od poloviny září do poloviny prosince
na území Královéhradeckého kraje, Pardubického kraje a Vysočiny, ale svými
pořady zasahoval i do vzdálenějších míst Čech i za hranice republiky.
Jeho cílem bylo představit Středisko co nejširší veřejnosti, ukázat tvorbu
autorů a výtvarníků Střediska a obohatit kulturní život regionu. Součástí
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Maratónu byla řada besed, autorských čtení, výstav, hudebně-literárních večerů
v knihovnách, školách a kulturních zařízeních.
Ke stěžejním ústředním akcím patřilo zahájení Maratónu 5. 10. tentokrát
v Kašparově sále v Pardubicích. Zahájení moderovala Eva Černošová. Hostem
i hostitelem byla Mgr. Hana Štěpánová, která účastníky pozdravila jménem
vedení Pardubického kraje. Součástí zahájení bylo autorské čtení, ve kterém
představili jubilanti Milan Dušek a Jan Stejskal ukázky ze své tvorby. Druhou
významnou akcí pro členy Střediska a pro veřejnost bylo 18. 10. setkání
v Přelouči spojené se křtem sborníku DVACET JEDNA VÝCHODOČESKÝCH
AUTORŮ O ZVÍŘA-TECH A LIDECH. Hosty slavnostního setkání byla Bc.
Irena Burešová, starostka Přelouče; Ing, Michaela Matoušková, starostka Řečan
nad Labem; předsedkyně Klubu autorů literatury faktu (KALF) spisovatelka PhDr.
Jana Vrzalová a místopředseda KALFu spisovatel Roman Cílek a Mgr. Anna
Kulakovská. V úvodu představila V. Kopecká zahraniční autory, hosty 19. Dnů
poezie v Broumově, Biruté Jonuškaité z Litvy, Marii Mistrioti z Řecka,
Kazimierze Burnata z Polska a Miroslava Kapustu ze Slovenska. Hosté přečetli
ukázky ze své poezie, V. Kopecká je přednesla ve svém překladu do češtiny. Na
setkání byl vedle sborníku pokřtěn i román Marcelly Marboe Mami, zabila jsem, z
něhož si přítomní vylechli ukázky.
Uskutečnila se rovněž tradiční setkání mladých autorů a recitátorů v Pardubicích
Pardubické poetické setkání 12. 11. na scéně Divadla 29 v Pardubicích a vyhlášení výsledků literární a výtvarné soutěže Pardubické střípky 27. 11. v Kašparově sále v Pardubicích.
Mezinárodní dosah měly 19. Dny poezie v Broumově – třídenní
mezinárodní setkání básníků z Čech, Polska, Slovenska, Litvy a Řecka, které od
počátku organizuje Věra Kopecká. Samotnému festivalu předcházela beseda
v knihovně v Broumově 17. 10. s B. Jonuškaité, M. Mistriotia a M Kapustou
a po setkání v Přelouči 18. 10. ještě večer ve Vědecké knihovně v Hradci Králové.
Součástí Dnů byla čtyři setkání se studenty a žáky broumovských škol a také
vystoupení autorů pro veřejnost – v pátek v Broumově a v sobotu v Křinicích.
Zbylý čas byl věnován tvůrčím dílnám.
Eva Černošová zorganizovala 25. 10. v knihovně města Hradec Králové
další, už 5. literární salón, na němž představila prozaika, člena SVčS, Lubomíra
Macháčka.
Věra Kopecká představila Středisko a svou poezii na mezinárodním
festivalu Poeci bez Granic v Lázních Polanica.
1. 10. se zúčastnili autoři Střediska (Václav Franc, Olga Novotná, Věra
Kopecká, Martin Vídenský) křtu knih „Literáti na trati V“na Hlavním nádraží
v Praze.
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V jednotlivých oblastech se konalo mnoho dalších besed a setkání s autory,
výstavy a literárně hudební pořady.
Slavnostní zakončení maratonu a se konalo 15. prosince v Hradci Králové
v restauraci Pod terasami.
PARDUBICE - VENKOV:
7. 9. - IV. ročník udílení Chlumecké ceny Jaroslava Golla za literaturu faktu
v 17.00 – Klicperův dům Chlumec, za SVčS se zúčastnila M. Marboe
15. 9. - Straky u Nymburka – Zahradní slavnost, Jan Stejskal: Královská lípa
vypráví – literárně-hudební pořad skupiny NESTEJSKÁME SI – věnováno 100.
výročí vzniku Československa
19. 9. - XVII. Ročník udílení Mezinárodních cen E. E. Kische – Tvrz Orlice
v Letohradu (Jiří Hrabinec, Marcella Marboe)
20. 9. - Kolokvium o literatuře faktu – Tvrz Orlice v Letohradu (Marcella
Marboe
25. 9. - Čtení z humorného románu Utrpení docenta H. a následná beseda–
Muzeum filmu, penzion Viktorka Staré Splavy (Marcella Marboe, Jiří Hrabinec)
26. 9. Beseda o východočeské literatuře – Muzeum filmu, penzion Viktorka,
Staré Splavy (Marcella Marboe, Jiří Hrabinec)
30. 9. - Vejvanovice – kulturní dům, Jan Stejskal: Královská lípa vypráví –
literárně-hudební pořad skupiny NESTEJSKÁME SI – věnováno 100. výročí
vzniku Československa
7. 10. - Čáslav – gymnázium (2x), Jan Stejskal: Královská lípa vypráví –
literárně-hudební pořad skupiny NESTEJSKÁME SI – věnováno 100. výročí
vzniku Československa
14. 10. - Bojanov – kostel sv. Víta, Jan Stejskal: Královská lípa vypráví –
literárně-hudební pořad skupiny NESTEJSKÁME SI – věnováno 100. výročí
vzniku Československa
16. 10. - zámek Nasavrky (2krát pro ZŠ Nasavrky), Jan Stejskal: Královská
lípa vypráví – literárně-hudební pořad skupiny NESTEJSKÁME SI – věnováno
100. výročí vzniku Československa
20. 10. - Kutná Hora – klášter řádu sv. Voršily, Jan Stejskal: Královská lípa
vypráví – literárně-hudební pořad skupiny NESTEJSKÁME SI – věnováno 100.
výročí vzniku Československa
27. 10. - Dvakačovice – kulturní dům, Jan Stejskal: Královská lípa vypráví –
literárně-hudební pořad skupiny NESTEJSKÁME SI – věnováno 100. výročí
vzniku Československa
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28. 10. - zámek Nasavrky, Jan Stejskal: Královská lípa vypráví – literárněhudební pořad skupiny NESTEJSKÁME SI – věnováno 100. výročí vzniku
Československa
15. 11. - Slatiňany – Společenský dům, Jan Stejskal: Královská lípa vypráví –
literárně-hudební pořad skupiny NESTEJSKÁME SI – věnováno 100. výročí
vzniku Československa
.11. - křest a autorské čtení z knihy „Stopy chrudimských osobností“ –
Galerie Art Chrudim, Jan Stejskal
PARDUBICE - MĚSTO:
1. 9. - spolupodíl na vyhlášení 10. ročníku literární a výtvarné soutěže
Pardubické střípky na téma „Hrdinové hodní následování“
27. 11. - Vyhlášení výsledků soutěže Pardubické střípky v Kašparově sále
v Pardubicích za účasti skoro všech oceněných autorů (účast 92 diváků).
5. 10. - Slavnostní zahájení Východočeského uměleckého maratónu v Kašparově sále v Pardubicích
12. 11. - Pardubické poetické setkání na scéně Divadla 29 v Pardubicích.
Přehlídka určena mladým recitátorům a literátům
ORLICKO:
25. 9. - Kostelec nad Orlicí - autorské čtení Josefa Lukáška v Klubu důchodců
4. 10. - Městská knihovna v Týništi n. Orlicí, literární večer Pavla Pešáta,
jehož hostem byla Eva Černošová
6. 10. - Posvícení Mělčany – představení nové knížky pohádek Josefa Lukáška
16. 10. - Klub Divadla 29 - autorský večer tří autorů (Petr Váňa, Vít Klouček
a členka SVčS Monika Hojná), jejichž tvorbu vydalo Vespero s. r. o. Pardubice
v edici Polabští básníci.
17. 10. - Městská knihovna Opočno – autorské čtení Moniky Hojné a Lukáše
Trejbala
18. 10. - Gymnázium v Rychnově nad Kněžnou - beseda Josefa Lukáška
se studenty z Čech a Slovenska (Oravy)
3. 11. - Svoboda nad Úpou - autorské čtení a beseda Josefa Lukáška
pro místní ženský Fit klub
7. 11. - Skuhrov nad Bělou - autorské čtení a beseda Josefa Lukáška pro Klub
seniorek
9. 11. - ZŠ v Novém Hrádku - dvě besedy Josefa Lukáška s dětmi
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14. 11. - Domov důchodců v Teplicích nad Metují - autorské čtení a beseda
Josefa Lukáška s kolektivem pečovatelek
23. 11. - Knihovna Letohrad (KCL) – Autorské čtení Aleše Misaře a Martina
Vídenského
HRADECKO:
10. 9. - Polsko Vratislav, Dům hudby a literatury – Věra Kopecká prezentace Antologie míru, spolu s M. Macijejczyk
12. 9. - 28. 9. Výstava fotografií Věry Kopecké s názvem Polsko-česká
příroda ve fotografii, vernisáž 12. září
14. - 16. 9. polsko-český literární plenér – Prudnik – účastnila se Olga
Novotná a Věra Kopecká (jako lektorka a vedoucí tvůrčích dílen)
21. - 23. 9. - Martinská poetická jeseň – setkání literátů ve slovenském
Martině (Libuše Matysíková, Václav Franc), na akci vystoupil Franc v rámci cyklu
„Představujeme literáty našeho kraje“ s programem „Fráňa Šrámek za 1. světové
války a sbírka Splav“
27. 9. - Kulturní dům Nechanice – Eva Černošová - autorské čtení
2. 10. - Městská knihovna Nová Paka, autorské čtení Václava France „Čtení z
děravé kapsy“
11. - 14. 10. - Festival slovanské poezie – Polsko – Czechowice – Dziedzice
– Věra Kopecká - besedy ve školách a veřejná vystoupení
17. 10. - Večer poezie v Knihovně v Broumově, na němž představila Věra
Kopecká zahraniční hosty 19. Dnů poezie; spolu s vernisáží výstavy fotografií V.
Kopecké Krajiny poezie
18. 10. - SVK Hradec Králové – Večer poezie, vystoupila Věra Kopecká spolu
s hosty 19. Dnů poezie
19. - 21. 10. - Dny poezie v Broumově – mezinárodní setkání básníků:
19. října - dopoledne besedy na gymnáziu a setkání zahraničních hostů festivalu
se žáky broumovských škol a v 17. hodin zahajovací pořad pro veřejnost Podvečer
plný poezie, večer tvůrčí dílny
20. října přednášky a tvůrčí dílny, informace z literárních klubů, nové knihy
účastníků, zahraniční hosté, dokončení tvůrčích dílen
21. října (neděle) dopoledne – zhodnocení festivalu a jeho zakončení
25. 10. - Knihovna města Hradce Králové – Východočeský literární salon:
hostem Evy Černošové byl Lubomír Macháček
27. 10. - Nechanice – Masarykova ZŠ, Eva Černošová: literárně-hudební
program v rámci městských oslav 100. výročí vzniku Československa
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5. 11. - Červený Kostelec – knihovna – autorský večer – Jana BurčíkováMaternová, Věra Kopecká, Antonín Šlechta
14. 11. - Knihovna Václava Čtvrtka v Jičíně, program v rámci Dne poezie „Má
vlast v poezii“, vystoupí Václav Franc
15. - 18. 11. - Polanica Zdroj – Básníci bez hranic – mezinárodní poetický
festival, účast Věra Kopecká
15. 11. - Den poezie v Kroměříži, téma: Nebát se poezie a 100 let v české
poezii (Libuše Matysíková)
21. 11. - Den poezie v Němčicích, téma: Nebát se poezie a 100 let v české
poezii (Libuše Matysíková)
28. 11. - Jablonec n. Nisou – Rýnovice – kavárna a galerie FR – autorský
večer v rámci Dnů poezie a Hovorů o všem (Věra Kopecká)
Slavnostní zakončení Maratónu se konalo 15. prosince 2018 v interiéru
restaurace Pod terasami v Hradci Králové. Setkáním provázela předsedkyně
SVčS Eva Černošová. Vedle zhodnocení podzimní přehlídky činnosti Střediska a
poděkování aktivním členům, poblahopřála jubilantům Draze Zlatníkové, Libuši
Matysíkové a Zdeňku Jiráskovi.
V rámci 14. Podzimního uměleckého maratónu se uskutečnilo více než 50
akcí, které navštívilo okolo 2000 posluchačů všech věkových kategorií.
Posluchačům byl představen bulletin KRUH, informovali jsme o tvůrčích
aktivitách SVčS a samozřejmě se svou tvorbou představili autoři Střediska.
Akce byly mediálně podpořeny zejména v regionálním tisku, informace o nich byly
na našich webových stránkách i v polských denících a na stránkách literárních
webů v Čechách i v zahraničí.
14. východočeský umělecký maratón proběhl díky finanční podpoře:
Magistrátu města Pardubic, Magistrátu města Hradec Králové, Pardubického
kraje, města Přelouč, Bc. Ireny Burešové, Královéhradeckého kraje, města
Broumov, obce Křinice, Agentury pro rozvoj Broumovska, Ing, Michaely
Matouškové a obce Řečany nad Labem, Mgr. Anny Kulakovské, Mgr. Hany
Štěpánové. Všem sponzorů děkujeme.

AUTORSKÁ ČTENÍ V ROCE 2018
V průběhu roku 2018 uskutečnili členové SVčS okolo stovky samostatných
autorských čtení, besed a setkání se čtenáři – pro děti, mládež i dospělé. Dětem
a mládeži se věnovalo asi 30 z nich. Některé besedy se konaly nejen za hra-
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nicemi regionu, ale i za hranicemi České republiky – na Slovensku a v Polsku.
Kromě toho se autoři podíleli na řadě dalších pořadů a vystoupení.
Autorská čtení se konala většinou ve školách nebo v knihovnách. Jejich
prostřednictvím se mohli posluchači seznámit s ukázkami literatury, měli
možnost poznat autora osobně, dovědět se o jeho přístupu k torbě, o jeho životě
a tvůrčích plánech. Setkání tak popularizovala tvorbu našich autorů, vytvářela
prostor pro ovlivnění žebříčku hodnot i postojů posluchačů.
Ve většině případů autoři hradili všechny náklady spojené s touto činností
z vlastních prostředků. Jen výjimečně jim jsou některé instituce schopny
vyplatit symbolický honorář nebo cestovné.

PRÁCE S MLADÝMI TALENTY
Významnou součástí práce Střediska je práce s mladými autory.
Tato činnost nadále probíhá formou konzultací, dílen, lektorských posudků
a také dlouhodobou spoluprácí lektora s autorem.
I v uplynulém roce se mladým autorům věnovali PhDr. Lubomír Macháček,
František Uher, Hana Cihlová, Milan Dušek, Jiří Faltus a Eva Černošová.
Mladým bylo určeno Pardubické poetické setkání na scéně Divadla 29
v Pardubicích.
Také v programu Dnů poezie v Broumově jsou tvůrčí dílny, v nichž mohou
mladí porovnávat své práce se staršími zkušenějšími kolegy a publikovat své
práce ve sborníku ze Dnů poezie.
Bulletin Kruh i nadále poskytuje prostor k publikaci mladým a začínajícím
autorům, otiskuje i ukázky nejlepších prací ze soutěže Pardubické střípky.

PROPAGACE ČINNOSTI SVČS A SPOLUPRÁCE S MÉDII
V uplynulém roce pokračovala díky našim členům soustavná a systematická
práce s regionálními médii formou tiskových zpráv, článků, rozhovorů v rozhlase
aj., která Středisku výrazně pomáhá ve styku s veřejností a zvyšuje jeho prestiž.

PLÁNY DO BUDOUCNA
V souladu s cíli SVčS budeme i nadále rozvíjet tvůrčí činnost našich
členů, jejich možnost působit prostřednictvím literatury na veřejnost a
především na mladou generaci, a obohacovat tak obyvatele regionu o kvalitní
umělecké zážitky.
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Chtěli bychom rozšířit členskou základnu zejména o mladé talenty
a aktivní členy.
I přes omezené finanční prostředky se budeme snažit i nadále vydávat a
šířit informační bulletin Kruh bezplatně na webových stránkách. Nemalým
přínosem bulletinu je informování veřejnosti o naší organizaci a aktivitách jejích
členů. Rádi bychom také pokračovali ve vydávání dalších tematických sborníků
našich členů.
Prostřednictvím webových stránek budeme členskou základnu i veřejnost
průběžně informovat o dění v naší organizaci, o jejích členech a seznamovat
s tvorbou našich autorů.
Rádi bychom zvýraznili mediální obraz SVčS, například prostřednictvím
Facebooku.
Nadále budeme pořádat autorská čtení, besedy, přednášky a publikovat
ve sdělovacích prostředcích. Nadále budeme spolupracovat se školami, a tak se
spolupodílet na morální, kulturní a literární výchově mladé generace.
Budeme se spolupodílet na organizaci literárních, recitačních a výtvarných
soutěží, zejména pro děti a mládež, a na organizaci literárních festivalů.
Rovněž chceme dál prohlubovat spolupráci s ostatními
organizacemi a autory nejen v Čechách, ale i v zahraničí.

uměleckými

Jedná se především o tradiční spolupráci s Krajskou knihovnou
v Pardubicích, Knihovnou města Hradec Králové a Studijní a vědeckou knihovnou
v Hradci Králové, knihovnou Přelouč, Klubem autorů literatury faktu, Klubem
pražských spisovatelů aj. V rámci zahraniční spolupráce budeme pokračovat
v přípravách mezinárodních setkání (zejména polsko-českých – Věra Kopecká) a
rádi bychom navázali trvalé kontakty i s autory z dalších zemí.

PODĚKOVÁNÍ
Děkujeme všem našim sponzorům, příznivcům a členům institucí, kteří se
v roce 2018 finančně podíleli na podpoře činnosti SVčS. Jedná se o tyto
instituce, firmy i fyzické osoby:
Magistrát města Pardubic, Magistrát města Hradec Králové, Pardubický
kraj, město Přelouč, Bc. Irena Burešová, Královéhradecký kraj, město Broumov,
obec Křinice, Agentura pro rozvoj Broumovska, Ing, Michaela Matoušková, obec
Řečany nad Labem, Mgr. Anna Kulakovská, Mgr. Hana Štěpánová.
Další vřelé poděkování patří všem členům SVčS, kteří se nejen svou
literární, ale i organizační činností zasloužili o aktivní život naší organizace,
zejména pak všem obětavě pracujícím členům výboru, redakční radě bulletinu
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Kruh, správci webových stránek Janu Černošovi a Doc.PhDr. Jiřímu Hrabincovi,
editorovi 10. jubilejního sborníku O zvířatech a lidech.

Zprávu na základě podkladů členů výboru, vedoucích oblastí, sekcí a
projektů zpracovala Věra Kopecká, zástupce předsedkyně.

Schválil výbor SVčS dne 27. 4. 2019 v Pardubicích.

PŘÍLOHY
Zpráva o hospodaření SVčS, z.s. za rok 2018
Zpráva revizní komise SVčS, z.s. za rok 2018
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