Zápis ze schůze výboru Střediska východočeských spisovatelů, z.s.
Univerzální sál Krajské knihovny v Pardubicích, dne 4. 9. 2019
Schůze zahájena v 15,00 hodin.
Omluveni: V. Franc, Š. Saadouni,
Přítomni: E. Černošová, V. Kopecká, M. Dušek, H. Cihlová, M. Vídenský, J. Lojín, Z.
Nobilisová
Obsah jednání:
1) Představení pracovnice krajské knihovny Zuzany Nobilisové, která se ujala funkce
vedoucí oblasti Pardubice venkov
2) Příprava Východočeského uměl. maratonu
- zahájení se uskuteční v Historickém sále pardubické radnice
je potřeba napsat primátorovi a jeho tajemnici pí Hájkové emailem žádost o pronájem
sálu - zajistí E. Černošová
- občerstvení bude pořízeno ze zdrojů SVčS do výše 5.000,- Kč – zajistí H. Cihlová a
Z. Nobilisová
- vedoucí oblastí připomenou členům SVčS, aby do 15. 9. napsali E. Černošové a V.
Francovi přehled svých akcí v rámci maratonu
- na slavnostní zahájení je plánováno čtení z tvorby letošních jubilantů – J. Faltus, I.
Tajovská, M. Urbanová a J. Slabý – J. Lojín osloví J. Slabého, E. Černošová se
obrátí na ostatní autory, H. Cihlová zajistí hudební vystoupení
- upřesnění dat významných akcí maratonu: Křest sborníku – 17.10. od 15,00 hod.
v Přelouči
Dny poezie v Broumově – 18. – 20.10.
Zakončení maratonu – 7. 12. v Hradci Králové (Restaurace Pod Terasami)
3) Knižní veletrh v Havlíčkově Brodě
- Ukázky ze své tvorby (viz zápis z minulé schůze) zaslali L. Macháček, V. Kopecká,
F. Uher, E. Černošová, M. Sochora
E. Černošová osloví I. Tajovskou a J. Faltuse, aby zaslali svůj souhlas s prezentací
na veletrhu a případně zaslali texty
Vedoucí oblastí připomenou členům, že mají možnost na zahájení maratonu předat
J. Lojínovi knihy, které by chtěli nabídnout k prodeji na veletrhu – označení +
množství – viz zápis z minulé schůze
4) Ostatní:
– M. Dušek navrhl ocenit knihu I. Tajovské
Ocenění za mimořádný literární počin bude předáno na zahájení maratonu
zajistit dostatečnou mediální propagaci předání ocenění – např. ČRo, oslovit M.
Velehradskou
a) – oslovit nakladatelství, aby I. Tajovská byla zařazena do nominace na celostátní
ocenění – úkol E. Černošová, J. Lojín.
b) hlídat doporučení na ocenění občanů města a kraje - doporučení vypracuje E.
Černošová
Z. Nobilisová předala propagační materiál k soutěži Pardubické střípky 2019, osloví J.
Faltuse, F. Uhra a L. Macháčka, zda budou opět členy poroty literární části
Schůze byla zakončena v 17,15 hod.
Zapsala: H.Cihlová

