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Bulletin Kruh a další aktivity Střediska východočeských spisovatelů 

Věra Kopecká

Středisko východočeských spisovatelů (SVčS) založil v roce 2001 kolektiv autorů, kteří se dříve scházeli kolem 

redakce východočeského nakladatelství Kruh. Organizace se postupně rozrůstala a dnes sdružuje okolo 100 

členů, nejen z řad spisovatelů a výtvarníků, ale také příznivce, kteří se snaží jinými způsoby organizaci

podporovat.

Nejvýznamnějším pojítkem a zároveň prostorem pro publikaci, šíření informací a vzájemné poznávání je bulletin

Kruh, který Středisko vydává od roku 2005. První dva ročníky obsahovaly po třech číslech, od roku 2007 

vycházejí 4 čísla ročně. Redaktory Kruhu jsou po celou dobu prozaik Milan Dušek a básník Jiří Faltus.

Kruh má od počátku ustálený tvar i obsah. Postupně se vyvíjelo rozvržení, uspořádání jednotlivých složek obsahu 

až do dnešní podoby.

Každé číslo otevírají celostránkové ilustrace některého člena výtvarné sekce a tradiční rozhovor Na slovíčko 

s jednou z osobností Střediska. Takto byly v uplynulém roce otištěny rozhovory s Marcellou Marboe, spisovatelkou 

a dlouhodobou předsedkyní SVčS, Miroslavem Skačánim, prozaikem, Václavem Francem, spisovatelem a 

organizátorem literárního života na Jičínsku, Lucií Hrochovou, mladou autorkou, a Lukášem Vavrečkou, který byl 

v uplynulém roce předsedou SVčS. Obsah bulletinu se ustálil na literární části, kde jsou publikovány básně,

povídky a úryvky z delších prací členů Střediska východočeských spisovatelů, následují stránky mladých a 

začínajících autorů a rubrika Hosté Kruhu, v níž představujeme členy jiných organizací jak českých, tak

zahraničních a ukázky z jejich díla. Důležitou součástí jsou ohlasy a recenze, na nichž se největší měrou podílí 

František Uher. V závěru pak je rubrika Zaznamenáváme – Komentujeme, která obsahuje jubilea členů, informace

o oceněních, jichž se členům dostalo, o jejich úspěších v soutěžích. Jsou zde rovněž uvedeny vyšlé knížky našich 

členů, výzvy a informace k literárním soutěžím, zprávy o akcích v oblastech atd. V závěru je rovněž zařazováno 

Slovo čtenářky. V č. 34 otiskla redakce anketu, jejímž cílem bylo získat nové náměty a nápady pro další čísla.

Redakce usiluje o to, aby se na každém čísle podílelo svými příspěvky co nejvíce autorů a autoři se střídali, aby 

tak byl bulletin skutečně časopisem celého Střediska.  

Literárně v Kruhu v uplynulém roce publikovali prozaici a básníci 65x, ocenění účastníci soutěže Pardubické 

střípky 6x, hostů bylo 9, recenzí a ohlasů 18, pět rozhovorů Na slovíčko. V každém čísle jedna ilustrace a celkem 

22 fotografií.

Až do konce roku 2013 vyšlo 34 čísel Kruhu a členové Střediska jej dostávali zdarma. V rámci propagace 

Střediska jsme Kruh dodávali i do mnoha knihoven. Vzhledem k tomu, že nemáme nadále možnost čerpat na Kruh 

peníze z grantů, nabízíme jej tištěný za předplatné jak členům, tak knihovnám, v internetové podobě je volně ke 

stažení na našich webových stránkách.

Tištěný Kruh vychází zpravidla v dubnu, v návaznosti na členskou schůzi, druhé číslo v červnu, další v říjnu při 

zahájení Maratónu a čtvrté na konci roku při zakončení Maratónu.

Nejrozsáhlejší akcí Střediska východočeských spisovatelů je Východočeský umělecký maratón. Organizujeme

jej pravidelně na podzim. Jeho cílem je prezentovat na veřejnosti činnost Střediska a dát možnost veřejnosti 

seznámit se s autory a jejich dílem prostřednictvím besed, autorských večerů a literárních setkání. Zároveň na

výstavách představujeme výtvarníky Střediska. Formou literárních, výtvarných a interpretačních soutěží se 

snažíme oslovit zejména děti a mládež.

IX. podzimní umělecký maratón se konal od počátku října do konce prosince 2013. Ještě před vlastním zahájením 



namluvil předseda SVčS Lukáš Vavrečka spolu s Alešem Misařem pořad pro ČR Pardubice. Ke stěžejním 

ústředním akcím patřilo zahájení Maratónu 3. 10. v Pardubicích v kavárně Apatyka. V krajském městě se dále 

uskutečnila dílna zaměřená na přednes a veřejná vystoupení autorů s názvem Autoři, čtěte. V Krajské knihovně se 

konalo autorské čtení začínajících literátů a následně v Divadle 29 „Pardubické poetické setkání“ - přehlídka 

mladých recitátorů a literátů. V rámci Maratónu proběhlo v Pardubicích  závěrečné setkání a vyhodnocení literární

a výtvarné soutěže pro žáky ZŠ a studenty SŠ Pardubické střípky. Jednalo se o jubilejní 5. ročník soutěže (téma: 

Voda – živel i přítel), do kterého se zapojilo celkem 154 literátů a 218 výtvarníků z více než 30 škol nejen

Pardubického kraje. Významná byla prezentace literárního čtvrtletníku Partonyma v Knihovně Václava Havla 

v Praze.

Nedílnou součástí Maratónu jsou autorská čtení, která probíhají v mnoha místech celého regionu a organizují je 

převážně knihovny. Vzhledem k omezenému rozsahu příspěvku není možné uvádět jednotlivá místa, ve kterých 

se autorská čtení konala. Ze stejných důvodů neuvádíme jednotlivé aktivity z oblasti Orlicko a Vysočina a 

vzhledem k zaměření zpravodaje se zaměříme na aktivity oblasti Hradecko.

Pro oblast Hradecko je specifická spolupráce se zahraničními autory. Na výměnném pobytu ve Státní vědecké 

knihovně v Banské Bystrici reprezentoval Hradecký kraj a SVčS Václav Franc. Mezinárodních poetických

setkáních v Polsku se pravidelně aktivně účastní Věra Kopecká (Varšavský poetický listopad, Noc básníků 

v Bielawě, festival Básníci bez hranic ve městě Polanica Zdrój). Na každém z těchto festivalů představila

v několika vystoupeních svoji tvorbu a rovněž Středisko východočeských spisovatelů. Dalším důležitým 

mezinárodním setkáním byly již 14. dny poezie v Broumově, kterých se zúčastnilo téměř 50 autorů, přihlášeno a 

zahrnuto do sborníku bylo celkem 60 básníků z Čech, Polska, Slovenska a Ukrajiny, zúčastnil se rovněž autor 

vietnamské národnosti. Autoři se představili ve veřejném čtení v Broumově a také v nedalekém polském 

Mieroszowě. Součástí setkání byly dvě besedy ve školách v Broumově a také beseda pro žáky broumovských 

škol v sále broumovského kláštera a výstava tkaných tapiserií Marie Gostilly Pachucké v knihovně v Broumově a 

fotografií Věry Kopecké v Mieroszowě a rovněž tradiční páteční a sobotní poetické dílny. Všichni účastníci obdrželi 

sborník 14. dnů poezie a knížku akrostichů Pozdrav Broumovsku z dílen předešlého ročníku s ilustracemi, které

vznikly na 1. mezinárodním plenéru v Křinicích. Vedle těchto hlavních akcí uskutečnila Věra Kopecká dvě besedy 

se žáky 9. tříd na ZŠ Hradební v Broumově a dvě besedy se žáky škol v Mieroszowě. Václav Franc měl autorské 

čtení na hradě Pecka a v Jičíně a Eva Černošová na Gymnáziu Boženy Němcové a ve Studijní a vědecké 

knihovně v Hradci Králové. V Knihovně města Hradce Králové se uskutečnila prodejní výstava knih 

s autogramiádou a autorským čtením, kterou zorganizovaly a které se zúčastnily Jiřina Valachovičová, Draga 

Zlatníková a Věra Kopecká.

IX. východočeský umělecký maratón byl zakončen setkáním členů Střediska v restauraci Evropa v Pardubicích 14. 

prosince 2013. Menší rozsah Maratónu v letošním roce připisujeme zejména menšímu zájmu především knihoven, 

které jsou limitovány finančními prostředky a rovněž nevelkým zájmem čtenářů. Určitě nás potěší zájem knihoven 

o setkání s autory a budeme se snažit knihovnám vyjít vstříc. Jsme přesvědčeni, že tato setkání jsou důležitá jak 

pro čtenáře a knihovníky, tak pro autory samotné.

Oblast Hradecko

Vedoucí této oblasti SVčS je Věra Kopecká. Z výroční zprávy za minulý rok jsme pro čtenáře zpravodaje U nás 

vybrali následující informace:

V průběhu roku byly přijaty dvě nové členky: Libuše Šindlerová z Hradce Králové a Libuše Matysíková 

z Vrchoslavic na Hané. Zemřela čestná členka SVčS paní Marie Kubátová. Hradecko mělo tedy na konci roku 16 

členů. K nejaktivnějším členům oblasti Hradecko patří Václav Franc, Věra Kopecká, Jiřina Valachovičová, Eva 

Černošová, Olga Novotná a Draga Zlatníková. Václav Franc získal 1. cenu v soutěži Hlinecký hrneček a čestné 

uznání v soutěži Mělnický Pegas.

Autoři oblasti Hradecko uspořádali v průběhu roku 23 samostatných autorských čtení a 9 besed ve školách,

podíleli se aktivně i na mnoha dalších vystoupeních.

Další oblastí, v níž se členové Hradecka prezentují, je výtvarná činnost. Věra Kopecká měla 2 samostatné výstavy 

fotografií a zúčastnila se dalších tří společných a tří plenérů v Polsku. Sama zorganizovala výtvarný plenér v

Křinicích.

Členové oblasti Hradecko se též aktivně podíleli na prodejních výstavách knih v Rychnově nad Kněžnou a 

v Pardubicích, sami zorganizovali prodejní výstavu v Knihovně města Hradce Králové.

Zorganizovali dvě tradiční literární setkání. Iniciátorem a organizátorem prvého z nich, Řehečské slepice, je Václav 

Franc. Je také porotcem soutěže s ním spojené. Druhým byly už 14. dny poezie v Broumově, kterých se 



v uplynulém roce zúčastnilo 42 autorů, z toho 9 členů Střediska, příspěvky zaslalo 61 autorů, z nich 12 autorů 

SVčS, vedle českých a polských také autoři ze Slovenska a Alexandr Gordon z Ukrajiny. Kromě besed ve školách, 

které jsou už tradičně součástí Dnů, bylo v programu 14. ročníku i v minulém roce vystoupení autorů v polském 

Mieroszowě, jehož součástí byla výstava fotografií Věry Kopecké.

Autoři Hradecka vydali během roku 6 původních knížek, z toho jednu v polském jazyce, a jsou zastoupeni ve dvou 

antologiích a ve sbornících ze Dnů poezie. Publikovali rovněž ve sbornících v zahraničí – na Slovensku, v Polsku 

a v Rusku. Pravidelně přispívali do Kruhu a publikovali i na literárních webových stránkách nejen českých, ale i 

zahraničních.

Důležitá je i editorská činnost členů oblasti. 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 14. dnů poezie v Broumově nazvaný Do ticha skal a Knížku akrostichů

s verši z dílen 13. dnů poezie v Broumově a fotografiemi z prací vytvořených na plenéru v Křinicích.

V regionálních fondech knihoven kraje by své místo a následně i své čtenáře mohly nalézt knihy autorů našeho 

regionu. V uplynulém roce vydal Václav Franc sbírku básní a povídek Vánoce, Věra Kopecká knížku pětiverší 

Architektura času, ilustrovanou vlastními fotografiemi, a polsky výbor z poezie  posledních let Zaproszenie na 

wernisaż s ilustracemi Jany Wienerové, též členky oblasti Hradecko, Olga Novotná sbírku poezie ilustrovanou

fotografiemi Věry Kopecké Holubím křídlem, nohou vraní, Antonín Šlechta sbírku povídek Sedm pádů smrti a 

Jiřina Valachovičová novelu Ester. Autoři Hradecka publikovali rovněž ve sbornících v Čechách i v zahraničí – na 

Slovensku, v Polsku a v Rusku. Pravidelně přispívali do Kruhu a publikovali i na literárních webových stránkách 

nejen českých, ale i zahraničních.

Podklady zaslané paní Kopeckou pro potřeby zpravodaje upravila Božena Blažková.

http://www.spisovatelevc.cz/
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