
ZÁPIS 

ze  schůze výboru Střediska východočeských spisovatelů, z. s. 

v Hradci Králové, Knihovna města Hradec Králové 

15. června 2019 od 10 hodin 

 

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

Omluveni: Cihlová, Saadouni 

 

1) Distribuce Kruhu č. 56 (Dušek) 

2) Vedoucí oblasti Pardubice - venkov, paní Paštiková odmítla nabídku, oslovena paní Nobilisová 

3) Cihlové poslat mailem návrhy na letošní téma soutěže Pardubické střípky (do 30. června!) 

4) Přijata nová členka Bc. Kateřina Hájková, členské číslo 1901, oblast Orlicko, Klub SVčS, z. s. 

5) Franc informace o stavu hospodaření na běžném účtu a platbě členských příspěvků, oslovit znovu 

mailem ty, kteří dosud nezaplatili 

6) Příprava Východočeského uměleckého maratónu 

- zahájení v pátek 4. října 2019 v 15 hodin v Pardubicích, místo bude ještě upřesněno 

- nahlásit akce v rámci maratónu nejpozději do 15. září Černošové nebo Francovi 

- křest sborníku v Přelouči ve čtvrtek 17. října od 15 hodin 

- v rámci maratónu Dny poezie v Broumově 18. -20. října (zájemci se mají hlásit u Kopecké) 

- předběžně zakončení v Hradci Králové asi v sobotu 7. prosince 

 

7) Prezentace SVčS, z. s. na knižním veletrhu v Havlíčkově Brodě 

- do 30. září mají zájemci možnost poslat knihy k prodeji Lojínovi (nebo předat na zahájení maratónu 

v Pardubicích), každý autor maximálně tři kusy, do každé knihy napíše tužkou cenu knihy, případné 

další předání domluvit přímo s Lojínem na jeho mailu 

- navrženo využít k prezentaci SVčS, z. s. starší čísla Kruhu a nové číslo Kruhu č. 57 (asi 10 kusů), 

event. starší sborníky 

- k prezentaci využít letáček s informacemi o SVčS, z. s. 

- zájemci o prezentaci tvorby na veletrhu poslat svoje texty Černošové do 31. července 2019, bude 

sestaven program - poslat maximálně 10 básní na výběr, u prózy maximálně pět stran, zároveň poslat 

i medailon autora (maximálně 10 řádků k prezentaci) 

- zájemci též uvedou, zda si chtějí texty číst sami, nebo jejich tvorbu přednese někdo jiný 



- výběr ukázek do prezentace na knižním veletrhu provedou členové výboru, s ohledem na celý 

program i rozsah ukázky (u delších prozaických textů možnost představení pouze výňatku, 

předpokládáme 5 minut na ukázku) 

- Černošová pošle Hejkalové informaci o naší prezentaci na veletrhu, abychom byli uvedeni na 

plakátech a propagačních materiálech veletrhu 

 

8) Termín příští schůze výboru - počátek září, termín bude upřesněn. 

 

Schůze zakončena v 11:55 hodin. 

 

Zapsal Václav Franc 


