ZÁPIS
ze schůze výboru Střediska východočeských spisovatelů
v Hradci Králové, kavárna hotelu Černigov
14.září 2018 od 15 hodin

Přítomni: Cihlová, Dušek, Lojín, Vídenský, Černošová, Franc

1) Zahájení 14.Východočeského uměleckého maratónu
V pátek 5.října 2018 v 15 hodin v sále Jana Kašpara v Pardubicích
Obeslat členy s pozvánkou (zajistí Franc)
Hudba - žáci konzervatoře (zajistí Cihlová)
V rámci programu vystoupí jubilanti - Milan Dušek, Jan Stejskal (každý max. 7minut), předání květin
(zajistí Černošová)
Pozvat zástupce města - paní Štěpánkovou (zajistí Černošová)
Přehled akcí poslat urychleně Francovi, zatím je akcí méně než v loňském roce
Občerstevní (zajistí Cihlová)
Jubilanti, kteří mají výročí v prosinci, budou připomenuti na závěrečné akci maratónu

2) Křest sborníku v Přelouči
Ve čtvrtek 18.října 2018 v 15 hodin v Občanské záložně v Přelouči
Zároveň křest knihy Marelly Marboe "Mami, zabila jsem"
Hosté Věry Kopecké (pouze krátké vystoupení)
Vzhledem k tomu, že se M.Marboe podařilo získat grant od města Přelouč (plus další příspěvky z
Královéhradeckého a Pardubického kraje), celkem 35.000,-Kč, výbor podpořil návrh na vydání
sborníku "ohlédnutí za deseti almanachy" , který by vyšel na jaře roku 2019 (najít vhodnou příležitost
na křest sborníku), v diskuzi se řešilo, kdo se bude podílet na výběru příspěvků (buď sestavovatelé
nebo poradní hlas výboru?)

3) Závěr maratónu
Navržen termín v sobotu 15.prosince 2018 v Hradci Králové, místo neurčeno (zajistí Černošová),
loňské místo v restauraci Escobara nevhodné (velký hluk), navržena Studijní a vědecká knihovna
Hradec Králové nebo jiná restaurace, kde by byl oddělený salónek.

4) Literární soutěž "Pardubické střípky"

Letošní téma vzhledem k 100.výročí vzniku Československa "Můj hrdina." Vyhlášení výsledků
proběhne v Pardubicích 27.listopadu 2018.

5) Účetnictví a placení příspěvků
Účetnictví k 31.8.2018 předloženo účetní, aby se mohlo rozhodnout o dalším čerpání v závěru roku.
Po urgencích zaplatili členské příspěvky až na výjimky všichni. Problém, že někteří zaplatili méně než
měli. Doporučeno v příštím roce nezdůrazňovat platbu za Kruh, ale jen jednotnou platbu jako členský
příspěvek.

6) Návrh na Cenu SVčS
Pro lepší prezentaci střediska vyhlašovat Cenu pro knihu autora z východních Čech nebo knihu, která
pojednává o našem regionu, možno i více cen (např. za poezii, dětskou literaturu atp.), podle
množství kvalitních knih.
Návrh, aby Cena nesla jméno Jana Dvořáka (projedná Černošová). Připravit logo ceny. Do poroty
získat nějaké osobnosti mimo region, obecně známé a uznávané. Návrh předávání ceny na pražském
knižním veletrhu nebo na veletrhu v Havlíčkově Brodě, aby byla zajištěna větší publicita. Případně
sehnat sponzora ceny. Otázka ceny bude ještě dále řešena, poprvé by byla vyhlášena za rok 2019,
tedy asi na jaře 2020.

Schůze byla zakončena v 16:45 hodin.

Zapsal Franc

