Zápis ze schůze výboru Střediska východočeských spisovatelů, z.s.
Univerzální sál Krajské knihovny v Pardubicích, dne 20. 6. 2018
Schůze zahájena v 15,00 hodin.
Omluveni: V.Franc, Š,Saadoni, J.Faltus,
Přítomni: E.Černošová, V.Kopecká, M.Dušek, H.Cihlová, M.Vídenský, J.Lojín
Hosté: R.Kodetová, ředitelka KK, Z.Nobilisová, koordinátor kult. aktivit KK
Obsah jednání:
1) Informace o platbách podala z důvodu nepřítomnosti tajemníka V. France
E.Černošová – kvůli přehlednosti plateb je nejjednodušší uhradit členský příspěvek
(probíhají i jiné jednotlivé platby např. Kruhu apod.)
Úkol: tajemník členům připomene úhradu členského poplatku + viz bod 6
2) Představení pracovnice krajské knihovny Zuzany Nobilisové, která nastoupila na úsek
po H.Cihlové. Z.Nobilisová bude pokračovat v pořádání recitačních přehlídek,
vyhlašování lit. soutěží, bude též spolupracovat se SVčS.
3) Předání Kruhu 52 – M.Dušek. Kruh 53 bude vydán v polovině října.
Úkol: ved. oblastí osloví členy, aby zaslali redakční radě své prozaické příspěvky
4) Literární a výtvarná soutěž Pardubické střípky
Členové výboru se zamyslí a do poloviny srpna pošlou H.Cihlové návrhy na téma
soutěže (H.Cihlová rozešle členům přehled předešlých návrhů). Téma soutěže by
případně mělo být zaměřené na výročí republiky. Propozice vypracuje Z.Nobilisová
ve spolupráci s H.Cihlovou. Rozešlou je začátkem září dle adresáře školám. Propozice
nutno zaslat i J.Lojínovi.
5) Informace E.Černošové o účasti a jednáních na dvou akcích pořádaných Krajským
úřadem a Magistrátem města Hradec Králové: Knihovna věc veřejná a Setkání aktérů
kultury.
Rýsuje se možnost propagace činnosti SVčS, návrhy na spolupráci s ostatními kult.
institucemi, aby byla případně možná podpora ze strany magistrátu; jednání
s náměstkyní primátora, další schůzka proběhne ve 3.Q 2018.
6) Příprava Vých. uměleckého maratónu
Zahájení proběhne 5. 10. 2018 od 15,00 hod. v Kašparově sále (bývalá reálka)
v Pardubicích. Otázka občerstvení se bude odvíjet od fin. možností SVčS.
Úkol: H.Cihlová zajistí hud.vystoupení + občerstvení
V.Franc osloví jubilanty, zda by měli zájem o krátké vystoupení (max. 7 min.) –
ukázka ze své tvorby, nebo představení knihy; pokud se sami necítí na interpretaci
textu, mohou se obrátit na někoho ze členů střediska
Ved.oblastí upozorní členy, aby do 14. 9. 2018 zaslali V. Francovi přehled
svých akcí v rámci maratonu (nutno zaslat na vědomí i ved. oblastí)
Křest sborníku + vystoupení zahraničních hostů Dnů poezie v Broumově se uskuteční
18.10. 2018 od 15,00 hod. v Záložně v Přelouči
7) Setkání s řed. KK v Pardubicích R.Kodetovou, která zavítala na výborovou schůzi

Pí řed. přislíbila, že spolupráce KK se SVčS bude probíhat v takovém rozsahu, jako
tomu bylo dosud. Naznačila, že tato spolupráce se bude jistě rozvíjet, až budou
k dispozici nové prostory v historickém centru Pardubic (Příhrádek). Zde by
v budoucnu měla být kromě prostor pro literární a slovesnou činnost zřízena i literární
kavárna. Pí řed. navrhla i několik námětů na činnost, která by mohla být oboustranně
prospěšná – autorská čtení, cyklus setkání autorů s knihovnami, podpora propagace
SVčS prostřednictvím Newsletteru + Facebooku knihovny – medailonky autorů
apod.), kurzy tvůrčího psaní…
Schůze byla zakončena v 17,00 hod.

Zapsala: H.Cihlová

