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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 2019, 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 fungovala 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 26+7
DVACET ŠEST VÝCHODOČESKÝCH AUTORŮ A SEDM ILUSTRÁTORŮ O
BARVÁCH ŽIVOTA. Samostatně vydali naši autoři 20 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
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SVčS vyvrcholila XV. Východočeským podzimním uměleckým maratónem, který
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,
jeho součástí byla také prezentace našich členů na Podzimním knižním veletrhu
v Havlíčkově Brodě.
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 77 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
https://www.facebook.com/spisovatelevc/
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
Hospodář: MUDr. Václav Franc
Pokladník:

Ing. Jiří Lojín

Tajemník:

MUDr. Václav Franc

Vedoucí oblastí:
Pardubice - město
Hana Cihlová
Pardubicko - venkov Mgr. Marcella Marboe; po jejím odstoupení
Zuzana Nobilisová
Orlicko
Martin Vídenský
Vysočina
Štěpánka Saadouni
Hradecko
Věra Kopecká – vedoucí oblasti
Revizní komise:
předseda: Mgr. Pavel Pešát
člen: Doc. MUDr. Jindřich Tošner
členka Erika Dušková
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Redaktoři Kruhu:
Milan Dušek
Jiří Faltus – ukončil činnost v redakční radě v dubnu 2019
František Uher – ukončil činnost v redakční radě v dubnu 2019
Jiří Lojín
Věra Kopecká
Jana Burčíková – členkou rady od dubna 2019

ČLENOVÉ POVĚŘENÍ VÝBOREM SVČS:
Redaktor webu: Mgr. Jan Černoš

ZPRÁVA O VÝVOJI ČLENSKÉ ZÁKLADNY V ROCE 2018
Na začátku roku 2019 mělo SVčS celkový počet 78 členů, počet členů
ke konci roku 2019 byl 77.
Během roku 2019 ukončili členství: Alžběta Hubálková (oblast Orlicko) a
Monika Hojná (oblast Orlicko), obě na vlastní žádost.
Zemřel Josef Plachetka.
Byli přijati noví členové Kateřina Hájková (oblast Orlicko) a Zuzana
Nobilisová (oblast Pardubice-město).
Ke konci roku tak měla oblast Pardubice-město 15 členů, Pardubicko venkov 15 členů, z toho dva členové žijí v zahraničí, oblast Orlicko 16 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.)
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ZPRÁVA O ČINNOSTI JEDNOTLIVÝCH OBLASTÍ A SEKCÍ
OBLAST PARDUBICE - MĚSTO
Oblast Pardubice město, jejíž vedoucí je Hana Cihlová, měla ke konci roku
2019 patnáct členů. V polovině r. 2019 se členkou Střediska východočeských
spisovatelů stala pracovnice Krajské knihovny v Pardubicích Zuzana Nobilisová.
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 akcí.
V r. 2019 vyšla v pražském nakladatelství Prostor kniha Ivy Tajovské
Hořící nebe. Iva Tajovská též publikovala svůj příspěvek ve sborníku Dvacet šest
východočeských autorů a sedm ilustrátorů o barvách života (vydalo Středisko
východočeských spisovatelů). V tomto sborníku se prezentovali i Josef Kraus a
Lubomír Macháček. Ten zaslal své povídky několika vydavatelstvím (Místo u vody
– Jedním dechem č. 1/2019, povídka Oslí můstek – Jedním dechem č. 2/2019,
Zmýlená neplatí – Jedním dechem č. 4/2019, Příležitost u silnice – Jedním
dechem č. 5/2019 a povídka Podivný omyl paní Hydové – Jedním dechem, Nejlepší
detektivní povídky 2019). Povídka Muž, který nevoněl byla vydána ve
vydavatelství Stalo se č. 4/2019. Svůj příspěvek uveřejnil i v časopise Partonyma
(vydává Univerzita Pardubice) – Bude o čem psát (Partonyma č. 29-30/2019).
Dalším členem oblasti, který v r. 2019 publikoval svou tvorbu, byl Milan Drahoš.
Pravidelně každý měsíc zasílá své básnické příspěvky do časopisu pro slabozraké
MAJÁK (vydává SONS). Členka výtvarné sekce Jana Macáková obohatila svými
fotografiemi knihu Stará Karlovina ve vzpomínkách (autor Bohumil Ruprecht –
vydalo nakladatelství Helios Jiří Razskazov/2019).
V měsíci srpnu vysílala Česká televize film Archiv, který byl natočen na
námět Ivy Tajovské.
Lubomír Macháček je editorem časopisu Partonyma.
Milan Drahoš pravidelně vystupuje na setkáních slabozrakých
v Pardubicích a Chrudimi. Organizačně se spolupodílel i na prezentaci Střediska
východočeských spisovatelů na Knižním veletrhu v Havlíčkově Brodě. Na Knižním
veletrhu v Havlíčkově Brodě se představila ukázkou ze svého románu Hořící nebe
Iva Tajovská. Spolu s ní vystoupil v autorském čtení za oblast Pardubice - město
i Lubomír Macháček. Iva Tajovská se zúčastnila jako host Literárního salónu,
který pořádala Eva Černošová v Hradci Králové.
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Lubomír Macháček byl jako každoročně porotcem literárních soutěží.
Hodnotil práce žáků ZŠ a studentů SŠ v soutěži O pardubický pramínek na téma
„O čem nejraději sním“ (vyhlašuje Krajská knihovna v Pardubicích - květen 2019),
dále posuzoval literární příspěvky v soutěži Pardubické střípky – téma „Co vypráví
řeka“ (ve spolupráce s Krajskou knihovnou v Pardubicích pořádá Středisko
východočeských spisovatelů – listopad 2019). Výtvarné práce v této soutěži
hodnotila členka výtvarné sekce Pavlína Václavíková.
Iva Tajovská obdržela Cenu Střediska východočeských spisovatelů za
mimořádně kvalitní literární dílo román Hořící nebe. Ocenění jí bylo předáno při
slavnostním zahájení Východočeského uměleckého maratonu v Pardubicích.
Oblast Pardubice město SVčS se spolupodílela na 11. ročníku literárně
výtvarné soutěže Pardubické střípky na téma „Co vypráví řeka“. Tuto soutěž
vyhlásila Krajská knihovna v Pardubicích. Slavnostní vyhlášení výsledků a předání
cen se uskutečnilo 28. 11. 2019 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 23. ročník přehlídky mladých recitátorů a literátů
„Pardubické poetické setkání“, která se konala 13. 11. 2019 na scéně Divadla 29
Pardubice (podrobnosti níže).

OBLAST PARDUBICKO – VENKOV
Oblast Pardubice venkov měla v r. 2019 patnáct členů. V průběhu roku
ukončila na vlastní žádost funkci vedoucí oblasti Marcella Marboe. Vedení oblasti
se v září ujala pracovnice Krajské knihovny v Pardubicích Zuzana Nobilisová.
Oblast Pardubice venkov je tradičním pořadatelem křtu sborníku
v Přelouči. V měsíci říjnu se tedy opět v prostorách přeloučské Záložny konal
slavnostní křest sborníku Dvacet šest východočeských autorů a sedm ilustrátorů
o barvách života. Celou organizaci této akce zajišťovala Marcella Marboe. Ta se
společně s hlavním editorem Jiřím Hrabincem podílela na přípravě a vydání
tohoto sborníku. Svou literární tvorbu v něm prezentují Marcella Marboe, Jan
Stejskal, Zdeněk Jirásek a Jiří Hrabinec, který se zde představil i jako
ilustrátor.
Marcella Marboe a Jiří Hrabinec se spolupodíleli na organizaci V. ročníku
udílení cen Jaroslava Golla za literaturu faktu na zámku Karlova koruna v Chlumci
nad Cidlinou (organizátor KALF). Oba též byli hosty Laskavého večera ve
Slatiňanech (listopad 2019), kde návštěvníkům četli z románu Utrpení docenta H.
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Pořadatelem těchto Laskavých večerů ve Slatiňanech je Zdeněk Jirásek. Ten je
zároveň organizátorem přednášek a setkání se zajímavými osobnostmi
Slatiňanská pomocná universita. Mezi nejaktivnější členy oblasti Pardubice
venkov patří Jan Stejskal. V průběhu roku uskutečnil na mnoha místech několik
literárně hudebních pořadů, jejichž byl autorem. Jednalo se např. o pořad „Cnosti
a neřesti“, který předvedl ve Vysokém Mýtě (v dubnu a říjnu), v Pardubicích,
v Barokním muzeu Chrudim, v Nasavrkách, ve Vraclavi a kostele Sv.Vavřince
v Ronově nad Doubravou. Program „Hledači pokladů“ slyšeli návštěvníci v obci
Straky na Nymbursku, v Chrudimi, ve Vejvanovicích. V listopadu uspořádal
v kostele Nanebevzetí Panny Marie v Chrudimi pořad „Královská lípa vypraví“.
V předvánočním čase zhlédli jeho pořad: "Vzpomínky na Vánoce“ diváci
v Chrudimi, ve Vysokém Mýtě a Nasavrkách. Jan Stejskal vystoupil též na
vernisážích – např. vernisáž v Natura parku Pardubice (výstava Miroslava Hozy,
člena SVčS), na vernisáži foto na zámku v Nasavrkách, zde v listopadu i vernisáž
A. Šinkové a K. Pfeifrové. Začátkem r. 2019 pokřtil v Galerii Art Chrudim knihu
Stopy chrudimských osobností.
Velmi záslužnou činnost pro Středisko východočeských spisovatelů odvádí
Jiří Lojín, který je členem redakční rady bulletinu Kruh. Kromě toho je
šéfredaktorem a recenzentem internetového magazínu VašeLiteratura.cz

OBLAST ORLICKO
Vedoucím oblasti Orlicko byl Martin Vídenský. Během roku 2019 ukončili
na vlastní žádost členství: Alžběta Hubálková a Monika Hojná. Zemřel Josef
Plachetka. Byla přijata Kateřina Hájková. Ke konci roku 2019 měla oblast Orlicko
16 členů.
Jiří Faltus a Milan Dušek byli členy redakce bulletinu Kruh, vydali čtyři
čísla (55 – 58). Kromě toho spolupracovali s vydavatelstvím Oftis Ústí nad Orlicí,
kde posuzovali převážnou část došlých rukopisů a psali recenze vyšlých knih pro
rozvozní agentury a Orlický deník.
Václav Smejkal (JMB) vydal šest čísel kulturně umělecké revue JMB
NEWSLETTER (43 – 48).
Básně Martina Vídenského jsou zastoupeny v antologii Literáti na trati VI
(Vlak plný poezie, editor František Tylšar), v Almanachu české poezie Delty
domovů (editor Vladimír Stibor) a v Antologii účastníků dnů poezie 2010 – 2019
Pegas nad Broumovem (editorka Věra Kopecká).
Ve sborníku XX. Dnů poezie v Broumově Na křídlech slov (editorka Věra
Kopecká) oblast Orlicko zastupují dva autoři (Jana Bednářová a Martin
Vídenský).
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Ve sborníku SVčS O barvách života (26 + 7) je oblast Orlicko zastoupena
pěti autory (Jana Bednářová, Milan Dušek, Jiří Faltus, Miroslav Kubíček a Martin
Vídenský) a jedním ilustrátorem (Václav Smejkal JMB).
Členové oblasti Orlicko samostatně vydali sedm knih (Jana Bednářová –
Modrej čas, Jiří Faltus – Slon a jeho kamarádi, Jiří Faltus – Kráva a její
kamarádi, Jiří Faltus – Z višně na kokos, Jiří Faltus – Psáno mezerníkem, Jiří
Faltus – Dražba rozumu i hlouposti, Miroslav Kubíček – V jiskřivých chvílích). Jiří
Faltus je nejen autorem textů, ale též ilustrátorem většiny svých knih.
V rámci 15. Východočeského uměleckého maratonu se členové oblasti
Orlicko zúčastnili třinácti akcí, které navštívilo zhruba 300 posluchačů všech
věkových kategorií.
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. Vedoucí oblasti je 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 ze zdravotních důvodů aktivní účast na
setkáních Střediska, ale nadále spolupracují s redakcí Kruhu a věnují se tvorbě,
což se projevilo také na počtu vydaných knih, v roce 2019 jich bylo 10. Z členů
oblasti vydali knihy Jiří Faltus (5) - z toho tři knížky pro děti a dvě knihy
aforismů, Miroslav Skačáni (1) a František Uher (4), velice různorodé - básnická
sbírka, krátké texty v próze, aforismy a krimi povídky.
Několik autorů otisklo své příspěvky ve sbornících: Miroslav Skačáni,
František Uher a Marta Urbanová publikovali ve sborníku SVčS; verše Milana
Sochory byly otištěny ve Sborníku XX. Dnů poezie v Broumově Na křídlech slov.
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Marta Urbanová a Petr Musílek ve sborníku Dnes ještě nezapadá slunce nad
Železnými horami, vydaném městem Chotěboř a věnovaném tomuto městu a jeho
okolí.
František Uher odstoupil z redakční rady Kruhu. Nadále však s Kruhem
spolupracuje, je autorem recenzí, pravidelně informuje 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.
Štěpánka Saadouni se spolu se zúčastněnými autory zasloužila o úspěšnou
reprezentaci Střediska východočeských spisovatelů na Podzimním knižním
veletrhu v Havlíčkově Brodě.
Někteří členové publikují či propagují svoji tvorbu na vlastních internetových stránkách a v různých internetových časopisech.
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. Tři členové Hradecka jsou nadále členy
výboru SVčS (Černošová, Kopecká, Franc).
Autoři vydali během uplynulého roku 6 původní knížek – Jana Burčíková 1,
Libuše Matysíková 1, Věra Kopecká 2, Olga Novotná 1 a Antonín Šlechta 1. Vedle
toho publikovali v několika sbornících v Čechách, kromě sborníku SVčS 26+ 7
Dvacet šest východočeských autorů a sedm ilustrátorů o barvách (Černošová,
Franc, Kopecká, Maternová, Novotná, Šindlerová, Tošner) také v almanachu
české poezie vydaném Vladimírem Stiborem Delty domovů (V. Kopecká, Z.
Líbalová, L. Matysíková), ve sborníku ze Dnů poezie v Broumově Barevná archa
slov (Kopecká, Líbalová, Matysíková), v Antologie poezie účastníků Dnů poezie v
Broumově 2010 – 2019 PEGAS NAD BROUMOVEM (Černošová, Franc, Kopecká,
Kordíková, Líbalová, Novotná, Tošner, Wienerová, Zelený), ve sborníku XX. Dnů
poezie v Broumově Na křídlech slov (E. Černošová, V. Kopecká, Z. Líbalová, L.
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Matysíková, O. Novotná, J. Tošner, J. Wienerová), ve sborníku Literáti na trati
VI (Franc, Líbalová, Matysíková, Novotná), v almanachu literárního klubu Pegas
Mělník Odkrajování času (V. Kopecká, Z. Líbalová, L. Matysíková), ve Sborníku
čtvrtého ročníku Literární soutěže Jakuba Arbese 2017-2018 (V. Franc) a ve
sborníčcích literárního klubu Pegas Mělník (Franc, Kopecká, Líbalová, Matysíková)
Jiří Uhlíř opublikoval na 80 článků z literární historie v celostátních a
regionálních periodikách.
Verše V. Kopecké byly také zařazeny polsky do sborníku z literárního
festivalu Básníci bez hranic a do dvou sborníků vydaných v rámci festivalu v
Poznani a sborníku Powrot do Wieszczyny, ukrajinsky byly publikovány ve
sborníku Mezinárodní slovanské ceny 2018 v Charkově a rusky v časopise Okno v
Petrohradě.
Autoři Hradecka publikovali v Lidových novinách, Čaji, newsletteru Krajské
knihovny v Pardubicích a regionálním tisku.
Vedle původní tvorby se Draga Zlatníková a Věra Kopecká věnují i překladu.
Kopecká přeložila do češtiny poezii většiny zahraničních autorů zastoupených v
antologii Pegas nad Broumovem, přeložila sbírku Piotra Chrzczonowicze - Ogrody
uczuc - Zahrady citu a básně polských autorů ve sborníku Powrot do Wieszczyny
z plenéru ve Wieszczynie.
Autoři Hradecka se úspěšně zúčastňují literárních soutěží a dosahují
v nich ocenění. Václav Franc získal pět ocenění, mj. v soutěži Literární Vysočina
2019, Tachovská reneta, Pegas Mělník, Libuše Matysíková byla oceněna ve
čtyřech soutěžích.
Věře Kopecké byla v Polsku udělena organizačním výborem Polsko-českých
dnů křesťanské kultury Čestná cena Jana Pavla II. za významný podíl na rozvoji
spolupráce mezi národy.
Jindřich Tošner získal cenu Mobelova kniha exkluziv za Sbírku Nejisté
vztahy s fotografiemi Patricka Marka, Věra Kopecká Mobelovo uznání za sbírku
Milost v nemilosti.
Členové oblasti organizují a porotují také literární a recitační soutěže
(Franc, Líbalová, Novotná, Kopecká) a jsou organizátory literárních festivalů,
soutěží, plenérů - Václav Franc Řehečské slepice - soutěže humoru, Zdenka
Líbalová literární soutěže Pegas Mělník a Věra Kopecká mezinárodního festivalu
poezie - Dny poezie v Broumově a mezinárodního malířského plenéru v Křinicích.
Byli rovněž aktivními účastníky literárních festivalů v Čechách – 19. Dny poezie v
Broumově (Líbalová, Matysíková, Wienerová, Kopecká, Novotná); Řehečské
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slepice (Franc, Matysíková, Novotná), na Slovensku – Po stranách Moravy
(Novotná, Kopecká); na Slovensku v Martině na festivalu Martinská poetická
jeseň (Matysíková); Věra Kopecká pak v Poznani, v Polanici-Zdrój na festivalu
Básníci bez Hranic, v Jelení Hoře a v Řecku v Chalkidě.
Svoji tvorbu a tvorbu jiných autorů se snaží autoři přiblížit jak mládeži,
tak dospělým. Uspořádali více než 20 autorských večerů a besed, z nichž bylo 5
v zahraničí, 11 autorských setkání s mládeží, z nich byla 2 v Polsku a podíleli se na
více než 10 společných vystoupeních a prezentacích. Besed se zúčastnili Jana
Burčíková, Eva Černošová, V. Franc, V. Kopecká, L. Matysíková, O. Novotná, A.
Šlechta, J. Wienerová.
Většina autorů publikuje v bulletinu Kruh. Pavel Frydrych pravidelně
přispívá do Polického měsíčníku ukázkami z připravované knihy o Hanuši Wihanovi.
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 20. Dnů poezie v Broumově, antologii Dnů poezie v
Broumově 2010 - 2019 Pegas nad Broumovem, almanach literárního klubu Pegas
Odkrajování času a kromě svých sbírek ještě další čtyři knížky svých přátel.
Zdenka Líbalová připravuje pravidelně sbírky a sborníky členů Pegasu.
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 5 knížek
poezie. Měla 3 samostatné výstavy fotografií (v Mělníce, v Krzeszowě a v
knihovně v Broumově) a zúčastnila se dvou společných výstav v rámci polskočeské spolupráce - v Ludwikowicích a v Kudowě. Jana Wienerová vystavovala na
Náchodském podzimu.
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.
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PRÁCE SE ZAČÍNAJÍCÍMI AUTORY
Těžiště práce se začínajícími autory bylo přeneseno už v předešlém roce
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.

BULLETIN KRUH
V průběhu roku 2019 vyšla 4 čísla bulletinu. 55, 56, 57, 58
Došlo ke změně v redakční radě. Odstoupili František Uher a Jiří Faltus.
Za toho převzala poezii Věra Kopecká, takže nyní v redakci pracují: Milan Dušek,
Věra Kopecká, Jiří Lojín a Jana Burčíková. František Uher a Jiří Faltus nadále
spolupracují jako autoři.
Každý Kruh začínáme celostránkovou ilustrací některého člena výtvarné
sekce. Blahopřejeme členům k významným jubileím. Loučíme se s těmi, kteří
umřeli, vítáme a představujeme nové členy. V literární části zveřejňujeme básně
a povídky našich autorů, snažíme se propagovat jejich nové knihy ne pouze úryvky
z nich, ale dáváme prostor v rubrice ohlasů a recenzí, domnívám se, že není kniha,
o které by se nepsalo. Zde se nejvíce angažují František Uher v rubrice Z nových
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knih, jednotlivými recenzemi Jiří Lojín a Václav Franc, ale máme recenzenty i
mimo Středisko, například Prof. PhDr. Zuzanu Stanislavovou CSc. a Prof. PhDr.
Máriu Bátorovou, DrSc. Vzpomínky na autory jsou dílem Jiřího Uhlíře.
Věnujeme pozornost literární soutěži pro mládež Pardubické střípky.
I v roce 2019 jsme zveřejnili vítěze všech pěti kategorií.
Pochopitelně sledujeme všechny akce Střediska, členské schůze, podzimní
literární maraton, Dny poezie v Broumově, křest sborníku v Přeloučí atd.
Hosty Kruhu byli Ladislav Mučka z ústí nad Labem, Ivan Fontana z Prahy,
Birute Jonuškaite z Litvy a Jekaterina Vladimírovna Poljanská z Ruska.
Zaznamenali jsme i naši první účast na veletrhu knih v Havlíčkově Brodě dle článku Štěpánky Saadouni úspěšnou.
Předpokladem dobré kvality Kruhu je nejen práce redakčního týmu, ale i
spolupráce autorů Střediska a v neposlední řadě dobrá spolupráce s
vydavatelstvím Oftis.

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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SVčS má rovněž profil na
https://www.facebook.com/spisovatelevc/

Facebooku,

a

to

na

adrese

LITERÁRNÍ A VYDAVATELSKÁ ČINNOST ČLENŮ
SAMOSTATNÉ PUBLIKACE ČLENŮ
JANA BEDNÁŘOVÁ – Modrej čas – Próza o alkoholismu v rodině vhodná i pro
dospívající mládež. Ilustrovala Martina Jirčíková. Nakladatelství AKORD
v Liberci, 2019.
JIŘÍ FALTUS
Slon a jeho kamarádi – prostorové leporelo Vydalo nakladatelství Albatros 2019
Kráva a její kamarádi – prostorové leporelo Vydalo nakladatelství Albatros
2019
Z višně na kokos – Verše pro děti. Vydalo nakladatelství ALFA- OMEGA 2019.
Ilustroval autor textu.
Psáno mezerníkem - Aforismy. Vydalo nakladatelství ALFA-OMEGA 2019.
Ilustrace autor, 37 stran.
Dražba rozumu i hlouposti – Aforismy. Vytiskl TG TISK Lanškroun, 2019.
Fotografie autor, 137 stran.
VĚRA KOPECKÁ
Ještě… - sbírka básní. Obálka a ilustrace autorka. Vydavatel Věra Kopecká,
Broumov 2019, 70 stran.
Řeka žízní – Sbírka básní. Vydavatel Věra Kopecká 2019. Ilustrace autorka,
121stran.
MIROSLAV KUBÍČEK – V jiskřivých chvílích – sbírka básní. Ilustrace V.
Smejkal. Vydal Oftis v Ústí nad Orlicí, 2019, 100 stran.
JANA MATERNOVÁ BURČÍKOVÁ – Škola na kraji města – Román vydalo
vydavatelství OFTIS v Ústí nad Orlicí, 2019, 264 stran.
LIBUŠE MATYSÍKOVÁ – Třpytivé podoby roku – Almanach 2019 Literárního
klubu Petra Bezruče, 28 stran.
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OLGA NOVOTNÁ – Skáče blecha zvesela – Verše pro děti. Ilustrace Jana
Kobrová. Pro Městskou knihovnu v Jablonci nad Nisou vydalo nakladatelství
ANAHITA s. r. o. 2019. Knížka je v barvě, verše jsou vtipné, hravé a veselé.
MIROSLAV SKAČÁNI – Povídky veselé i vážné. – Tucet příběhů rozličného
rozsahu, včetně cestopisných črt. Pevná vazba, 2019, 204 stran.
JAN STEJSKAL: Život s múzami – Autobiografické vzpomínání a úvahy o
významu umění pro život. Vydal OFTIS Ústí n. Orl., 108 stran, doprovázeno
četnými fotografiemi.
ANTONÍN ŠLECHTA – Kurvále – Krátké texty zamýšlející se nad životem.
Fotografiemi doprovodil Jaroslav Jakubčin. Vydalo nakladatelství Kmen 2019,
167 stran.
IVA TAJOVSKÁ – Hořící nebe – Historický román z doby 2. světové války volně
navazující na předchozí román Odpusť, že jsem se vrátil. Vydalo nakladatelství
Prostor, 2019, 264 stran.
FRANTIŠEK UHER
Vzdálený nepřítel – Krimi povídky. Vydavatelství Víkend 2019. 142 stran.
Aforismy pro všední den – Aforismy. Vydal Akcent 2019. Vázaná, 141 stran.
Pravděpodobný půdorys rysa – Sbírka básní v edici Báseň na sobotu ve
vydavatelství PERISKOP, 2019, 95 stran.
Symetrie příboje – Krátké prozaické texty. Vydalo nakladatelství ALFA-OMEGA
2019. Ilustrace Věra Martínková, 32 stran.

ÚČAST ČLENŮ SVČS VE SBORNÍCÍCH:
J. Bednářová, E. Černošová, M. Dušek, J. Dvořák, J.Faltus, V. Franc, M. Hojná, J.
Hrabinec, Z. Jirásek, J. Jonáš, V. Kopecká, A. Kordíková, J. Kraus, M. Kubíček, L.
Macháček, M. Marboe, J. Maternová Burčíková, Olga Novotná, M, Skačáni, L.
Šindlerová, A. Šlechta, I.Tajovská, J. Tošner, F. Uher, M. Urbanová, M. Vídenský
– 26+ 7 DVACET ŠEST VÝCHODOČESKÝCH AUTORŮ A SEDM ILUSTRÁTORŮ O BARVÁCH ŽIVOTA – Editorem sborníků je Jiří Hrabinec. Ilustrátoři:
J. ČERNOŠ, J. FALTUS, H. HRABINCOVÁ, J. HRABINEC, J. JIRAVOVÁ,
V. SMEJKAL, J. ŠINDLER.Vydalo Východočeské středisko spisovatelů 2019,
str. 266.,
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Marta Urbanová, Petr Musílek – DNES JEŠTĚ NEZAPADÁ SLUNCE NAD
ŽELEZNÝMI HORAMI – Kniha je poetickým obrazem města Chotěboře, které
staví kulturu na čestné místo. Použity básně a obrazy zdejších autorů a výtvarníků. Vydalo město Chotěboř 2019.
V. Kopecká, Z. Líbalová, L. Matysíková a M. Vídenský - ALMANACH ČESKÉ
POEZIE DELTY DOMOVŮ. Editorem sborníků je Vladimír Stibor, vydal Milan
Hodek, 2019
V. Franc, M. Vídenský - antologie LITERÁTI NA TRATI VI - VLAK PLNÝ
POEZIE, editor František Tylšar, 2019
V. Franc, L. Matysíková - antologie LITERÁTI NA TRATI VI - VLAK PLNÝ
PRÓZY, editor František Tylšar, 2019
V. Franc ve Sborník čtvrtého ročníku Literární soutěže Jakuba Arbese 20172018
V. Kopecká, Z. Líbalová, L. Matysíková - almanach literárního klubu Pegas Mělník
Odkrajování času
Černošová, Franc, Kopecká, Kordíková, Líbalová, Musílek, Novotná, Tošner,
Vídenský, Wienerová, Zelený – PEGAS NAD BROUMOVEM, Antologie poezie
účastníků Dnů poezie v Broumově 2010 – 2019, vydavatel Věra Kopecká, 2019,
394 stran.
Bednářová, Černošová, Kopecká, Líbalová, Matysíková, Novotná, Sochora, Tošner,
Vídenský, Wienerová – NA KŘÍDLECH SLOV – Sborník XX. Dnů poezie
v Broumově, vydavatel Věra Kopecká, 2019, 158 stran.
Luboš Macháček - v edici kriminálních příběhů Jedním dechem zastoupen svými
povídkami několikrát (v číslech 1, 2, 4 a 5), ve sborníku Nejlepší detektivní
povídky roku 2019, v publikaci Stalo se č. 4/2019 a časopise Partonyma
Milan Drahoš - v časopise pro slabozraké, Maják

PUBLIKACE VE SBORNÍCÍCH A LITERÁRNÍCH ČASOPISECH
V ZAHRANIČÍ:
Věra Kopecká
– básně ve dvou festivalových sbornících v Polsku v Poznani: JAK PODANIE
RĘKI a POTYCZKI AFORYSTÓW = CZWARTE AFORYZMY I INNE KRÓTKIE
FORMY WYPOWIEDZI. Vydalo Velkopolské oddělení ZLP, 2019
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– básně ve festivalovém sborníku POLANICKIE INSPIRACJE, festivalu Básníci
bez hranic v Polsku, ZLP, Wroclaw - Polanica Zdrój
- básně ve sborníku Meždunarodnaja slovjanskaja poetičeskaja premija 2018,
Charkov 2019
– básně v časopise poezie OKNO (překlad Jekatěrina Poljanská), číslo 22, Sankt
Peterburg, 2019

PŘEKLADY:
Věra Kopecká
sbírky poezie Piotra Chrzczonowicze - Ogrody uczuc - Zahrady citu
v Antologii 20. Dnů poezie Pegas nad Broumovem - překlady většiny
zahraničních účastníků
ve sborníku z plenéru Powrot do Wieszczyny - překlad z polštiny

ČLENOVÉ SVČS JAKO ILUSTRÁTOŘI
Jana Macáková
- fotografie v knize Stará Karlovina ve vzpomínkách (autor Bohumil Ruprecht –
vydalo nakladatelství Helios Jiří Razskazov/2019)
Jiří Faltus
ilustroval svými kresbami nebo fotografiemi většinu svých letos vydaných knih
Věra Kopecká
ilustrace - fotografie ve svých sbírkách a ve sbornících ze Dnů poezie a ve sborníku Odkrajování času - Pegas Mělník

EDITOŘI, VYDAVATELÉ Z ŘAD SVČS
Jiří Hrabinec – editor sborníku SVčS 26+ 7 DVACET ŠEST VÝCHODOČESKÝCH AUTORŮ A SEDM ILUSTRÁ-TORŮ O BARVÁCH ŽIVOTA
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Václav Franc – 12 čísel časopisu KOBRA (=Kulturní občasník regionálních autorů)
a 12 čísel časopisu ČAJ (časopis autorů Jičínska), sborník soutěže Řehečská
slepice.
Věra Kopecká – editorka a vydavatelka - kromě výše uvedených vlastních sbírek
a sborníků vydala 4 další sbírky poezie (Oldřicha Damborského Útěk do vyhnanství poezie, Tomáše Jirgla Zpomalené řeky, Vladimíra Stibora - Dům u tekoucích
vod a Magdaleny Pokorné - Souznění
Václav Smejkal (JMB) 6 čísel (37-42)l umělecké revue JMB NEWSLETTER
Zdenka Líbalová - sborníčky členů Literárního klubu Pegas v Mělníce

XV. VÝCHODOČESKÝ PODZIMNÍ UMĚLECKÝ MARATÓN 2019
Podobně jako v uplynulých letech i v minulém roce vyvrcholila činnost Střediska východočeských spisovatelů už 15. 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
Maratónu byla řada besed, autorských čtení, výstav, hudebně-literárních večerů
v knihovnách, školách a kulturních zařízeních.
Ke stěžejním ústředním akcím patřilo zahájení Maratónu 4. 10. v
Historickém sále radnice Statutárního města Pardubice. Zahájení moderovala
Eva Černošová. Hostem i hostitelem byla Mgr. Hana Štěpánová, která účastníky
pozdravila jménem vedení Pardubického kraje. Eva Černošová seznámila
účastníky s rozhodnutím výboru udělit cenu Střediska Ivě Tajovské za román
Hořící nebe. Součástí zahájení bylo autorské čtení, ve kterém představila Eva
Černošová a Věra Kopecká ukázky z tvorby jubilantů Jiřího Faltuse a Jana
Slabého. Iva Tajovská přečetla úryvek ze své oceněné knihy.
Druhou významnou akcí pro členy Střediska a pro veřejnost bylo 17. 10.
setkání v Přelouči spojené se křtem sborníku 26+ 7 DVACET ŠEST
VÝCHODOČESKÝCH AUTORŮ A SEDM ILUSTRÁTORŮ O BARVÁCH ŽIVOTA.
Hosty slavnostního setkání byla Bc. Irena Burešová, starostka Přelouče; Ing,
Michaela Matoušková a starostka Řečan nad Labem. V úvodu představila V.
Kopecká zahraniční autory, hosty jubilejních 20. Dnů poezie v Broumově:
Jekatěrinu Poljanskou z Petrohradu, Sergeje Šelkového z Charkova, Beátu
Vargovou-Kuracinovou z Trnavy a Miroslava Kapustu z Bánské Bystrice. Hosté
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přečetli ukázky ze své poezie, V. Kopecká je přednesla ve svém překladu do
češtiny. Doc. Hrabinec, editor sborníku, představil sborník, práce na něm,
charakterizoval příspěvky. Vybrané ukázky přečetla Eva Černošová a Marcella
Marboe.
Uskutečnila se rovněž tradiční setkání mladých autorů a recitátorů v
Pardubicích Pardubické poetické setkání 13. 11. na scéně Divadla 29
v Pardubicích a vyhlášení výsledků literární a výtvarné soutěže Pardubické
střípky 28. 11. v Kašparově sále v Pardubicích.
Mezinárodní dosah měly jubilejní 20. Dny poezie v Broumově 18. - 20. 10.–
třídenní mezinárodní setkání básníků z Čech, Polska, Slovenska, Ruska a Ukrajiny.
Samotnému festivalu předcházely besedy v knihovnách - v Polici nad Metují a v
Broumově, v Knihovně města Hradec Králové, šest setkání se studenty a žáky
broumovských škol a také vystoupení autorů pro veřejnost při zahájení festivalu
v Broumovském klášteře a v Polsku v Ludwikowicích, kde se všichni přítomní
autoři představili ukázkou ze své tvorby.
Eva Černošová zorganizovala 28. 11. v knihovně města Hradec Králové
další, už 6. literární salón, na němž představila prozaičku, členku SVčS, Ivu
Tajovskou.
Věra Kopecká představila Středisko a svou poezii na setkání básníků v
Jelení Hoře, na mezinárodní konferenci o poezii v Poznani a na mezinárodním
festivalu Poeci bez Granic v Lázních Polanica.
9. 10. se zúčastnili autoři Střediska (Martin Vídenský, Libuše Matysíková a
Milan Sochora) křtu knih „Literáti na trati V“ na Hlavním nádraží
v Praze.
Důležitou součástí letošního Maratónu byla prezentace SVčS na
Podzimním knižním veletrhu v Havlíčkově Brodě, kterou zajistila Štěpánka
Saadouni. Středisko mělo nejen svůj stánek, ale i čas, kde autoři SVčS Eva
Černošová, Věra Kopecká, Lubomír Macháček, Iva Tajovská a František Uher
prezentovali svou tvorbu přednesenými ukázkami.
V jednotlivých oblastech se konalo mnoho dalších besed a setkání s autory,
výstavy a literárně hudební pořady.

PARDUBICE - VENKOV:
19. 9. Jan Stejskal- literárně hudební pořad Hledači pokladů - Chlumec nad
Cidlinou
28. 9. Jan Stejskal- literárně hudební pořad Ctnosti a neřesti - Vraclav
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7. 11. Marcella Marboe, Jiří Hrabinec - čtení z románu Utrpení docenta H - v
rámci Laskavých večerů ve Slatiňanech
16. 11. Jan Stejskal- literárně hudební pořad Královská lípa vypráví - Chrudim
8. 12. Jan Stejskal- literárně hudební pořad Láska ti sílu dá - Nasavrky
17. 12. Jan Stejskal společně s koncertem orchestru - Chrudim
19. 12. Jan Stejskal, Vysoké Mýto – S-klub - autorské čtení (LÁSKA…) Všechny
akce se spoluúčastí skupiny „Nestejskáme si“

PARDUBICE - MĚSTO:
1. 9. - oblast Pardubicko se podílela na vyhlášení 11. ročníku literární a výtvarné
soutěže Pardubické střípky na téma „Co vypráví řeka“
4. 10. - Slavnostní zahájení Východočeského uměleckého maratónu - Historický
sál radnice v Pardubicích
13. 11. - Pardubické poetické setkání na scéně Divadla 29 v Pardubicích. Přehlídka
určena mladým recitátorům a literátům
28. 11. - oblast Pardubicko se podílela na vyhlášení výsledků soutěže Pardubické
střípky v Kašparově sále v Pardubicích za účasti skoro všech oceněných autorů
(účast 92 diváků).

ORLICKO:
18. 10. v Říčkách v Orlických horách beseda s Josefem Lukáškem
29. 10. v Městské knihovně v Novém Městě nad Metují autorské čtení Josefa
Lukáška.
13. 11. Městská knihovna v Lanškrouně uspořádala výstavu JMB 100 plus malíři a
ilustrátorovi Václavu Smejkalovi. V rámci vernisáže proběhl i křest knihy
V jiskřivých chvílích básníka Miroslava Kubíčka. Křtu se ujali Jiří Faltus, Milan
Dušek a Václav Smejkal.
15. 11. se v knihovně v Letohradu autorské čtení básnířky a prozaičky Jany
Bednářové z Liberce, začínající autorky povídek Kateřiny Hájkové z Ústí nad
Orlicí a básníka Martina Vídenského z Letohradu, poetickou atmosféru tohoto
večera hrou na violu orámoval Vít Ondřej Stráník z Letohradu
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26. 11. se v Černíkovicích autorské čtení Josefa Lukáška pro děti
28. 11. v Městské knihovně v Týništi nad Orlicí Literární podvečer, pozvání přijali
Jaroslav Jonáš a Martin Vídenský. Pořadem provázel Pavel Pešát
3. 12. beseda Josefa Lukáška s dětmi ZŠ v Dobrušce.
4. 12. beseda Josefa Lukáška s dětmi ZŠ v Dobrušce.
5. 12. Martin Vídenský vystoupil ve Slovenském domě v Praze na Večeru
přiměřených depresí č. 184, organizátorkou večerů je Zora Šimůnková
10. 12. vánoční povídání s Josefem Lukáškem v Mokrém
12. 12. v Městské knihovně ve Vamberku vánoční beseda s Josefem Lukáškem
Výše uvedené akce navštívilo zhruba 293 posluchačů všech věkových kategorií.
Posluchačům byl představen bulletin KRUH.
Akce byly mediálně podpořeny, zejména Orlickým deníkem a některými
zpravodaji (Letohradský zpravodaj).
Nejaktivnějšími členy oblasti Orlicko byli Josef Lukášek a Martin Vídenský.
Je však třeba poděkovat všem zúčastněným autorům a organizátorům.

HRADECKO:
20. - 22. 9. Libuše Matysíková - účast na Martinské poetické jeseni
25. 9. Olga Novotná -knihovna v Jablonci n. N. - křest sbírky Skáče blecha
zvesela
27. - 29. 9. Věra Kopecká na festivalu v Jelení Hoře Warsztaty pod Sniežka
- autorský večer
9. 10. Libuše Matysíková - účast na křtu sborníku Literáti na trati - Praha
12. 10. Václav Franc - autorské čtení na vyhlášení výsledků literární soutěže
Mělnický Pegas, Mělník
16. 10. Věra Kopecká společně s J. Poljanskou beseda se žáky 9. tř. v knihovně v
Polici nad Metují
16. 10. Věra Kopecká s hosty Dnů poezie - Poljanskou, Kuracinovou-Vargovou a
Kapustou, zahájení výstavy fotografií V. Kopecké v knihovně v Broumově
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17. 10. dopoledne Věra Kopecká s J. Poljanskou, B. Kuracinovou-Vargovou, M.
Kapustou a S. Šelkovým beseda se studenty v Knihovně města Hradec Králové
17. 10. Věra Kopecká s J. Poljanskou, B. Kuracinovou-Vargovou, M. Kapustou a S.
Šelkovým podvečerní setkání se čtenáři v Knihovně města Hradec Králové
18. 10. V. Kopecká a její hosté uskutečnili 6 besed se studenty a žáky
broumovských škol
19. 10. zahajovací pořad XX. Dnů poezie v Broumově - z SVčS V. Kopecká, L.
Matysíková, J. Tošner
20. 10. V. Kopecká s účastníky Dnů poezie na polsko-českém setkání v
Ludwikowicích, vernisáž výstavy fotografií Krajobrazy pogranicza - Kopecká je
jedním z 10 vystavovatelů
21. 10. V. Kopecká na společném večeru s Jekatěrinou Poljanskou v centru ruské
kultury v Praze
23. - 26. 10. V. Kopecká se účastní - mezinárodní poetické konference v Poznani
- několik vystoupení
24. 10. V. Kopecká na besedě se studenty bohemistiky na univerzitě v Poznani
7. 11. Eva Černošová - autorské čtení v knihovně v Náchodě
11. 11. V. Kopecká vystoupení na festivalu Slovjanskije tradicji v Praze v Ruském
centru vědy a kultury
14. 11. - 17. 11. V. Kopecká - Polanica Zdrój - Básníci bez hranic vystoupení v bloku
zahraničních básníků, na kolonádě a ve večerních programech
18. 11. Jana Burčíkovou, Věra Kopecká a A. Šlechtou představili SVčS a svoje
knihy v knihovně v Police n. Met.
19. 11. Eva Černošová - autorské čtení a beseda - Rychnov nad Kněžnou
20. 11. V. Franc - vystoupení v rámci pořadu Život ve verších v knihovně v Jičíně
20. 11. L. Matysíková - křest sbírky Třpytivé podoby roku -Němčice nad Hanou
10. 11. Olga Novotná - autorský večer Listování - knihovna v Jablonci n. N.
28. 11. Eva Černošová ve Východočeském literárním salonu představuje Ivu
Tajovskou - Knihovna města Hradec Králové
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4. prosince v 17 hodin Skřivany: Adventní program – literárně-hudební večer –
Cantus Feminae, Eva Černošová
8. prosince v 17 hodin v kostele Nanebevzetí Panny Marie v Nechanicích Adventní
koncert – literárně-hudební večer – Cantus Feminae, Eva Černošová
9. 12. V. Kopecká 3 besedy se žáky (2., 6., 7. tř.) v ZŠ v Osicích
13. prosince v 18 hodin Nové Město nad Metují: Adventní program – literárněhudební večer – Cantus Feminae, Eva Černošová
15. prosince v 16 hodin Kněžice: Adventní program – literárně-hudební večer –
Cantus Feminae, Eva Černošová
20. 12. V. Kopecká vystoupení v rámci mezinárodního interdisciplinárního plenéru
v Sokolci při vernisáži výstavy Krajobrazy pogranicza v Lázních Kudowa

VYSOČINA
Autoři oblasti Vysočina především zajistili úspěšnou účast a organizaci
stánku na Podzimním knižním veletrhu v Havlíčkově Brodě. Ve stánku prezentovali
Středisko Štěpánka Saadouni, Jiří Lojín, Milan Drahoš, Věra Kopecká, Milan
Sochora, František Uher a Lubomír Macháček.

Slavnostní zakončení Maratónu se konalo 7. prosince 2019 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 a informovala o
připravovaném programu na rok 2020.
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.
15. východočeský umělecký maratón proběhl díky finanční podpoře:
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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. Hany Štěpánové. Všem sponzorů
děkujeme.

AUTORSKÁ ČTENÍ V ROCE 2019
V průběhu roku 2019 uskutečnili členové SVčS okolo padesáti
samostatných autorských čtení, besed a setkání se čtenáři – pro děti, mládež i
dospělé. Dětem a mládeži se věnovalo více než 20 z nich. Některé besedy se
konaly nejen za hranicemi 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.
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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.
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.
Usilujeme o to zvýraznit 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
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rádi bychom navázali trvalé kontakty i s autory z dalších zemí a zúčastňovali se
pravidelně knižního veletrhu v Havlíčkově Brodě.

PODĚKOVÁNÍ
Děkujeme všem našim sponzorům, příznivcům a členům institucí, kteří se
v roce 2019 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. 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
Kruh, správci webových stránek Janu Černošovi a Doc. PhDr. Jiřímu Hrabincovi,
editorovi jubilejního sborníku 26+ 7 DVACET ŠEST VÝCHODOČESKÝCH
AUTORŮ A SEDM ILUSTRÁTORŮ O BARVÁCH ŽIVOTA.

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

Schválila členská schůze SVčS dne

PŘÍLOHY
Zpráva o hospodaření SVčS, z. s. za rok 2019
Zpráva revizní komise SVčS, z. s. za rok 2019
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v Pardubicích.

