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Východočeské středisko Obce 
spisovatelů           
Marcella Marboe           

 
     První zárodek Východočeského střediska Obce spisovatelů (dále jen OS) vznikl v roce 2000. 
Chotěbořský básník Petr Musílek a pardubický prozaik Lubomír Macháček, pod záštitou oddělení 
kulturních služeb Krajské knihovny v Pardubicích, iniciovali jakési první „divoké“ společenství „nás z 
Kruhu“. U zrodu střediska stál také pardubický básník Miloš Vodička, prozaička Marcella Marboe a 
obětavý ing. Jaroslav Jonáš. Za přispění Hany Cihlové, pracovnice Krajské knihovny, byli brzy 
osloveni další spisovatelé. 
 
      V roce 2001 byl ustaven přípravný výbor, v prosinci 2002 už byl výbor definitivní. První 
předsedkyní se stala Marcella Marboe, ve výboru pracovali: Milan Dušek, Jaroslav Jonáš, Josef 
Krečmer, Lubomír Macháček, Ladislav Pecháček a František Uher. 
 
      Za nejdůležitější úkol si středisko určilo pomáhat vzniku, propagaci a rozšiřování hodnotné 
původní české literatury, a to nejen v měřítku regionálním, ale i celostátním. 
 
      Protože Východočeské středisko OS vlastně navazuje na nesmírně záslužnou práci 
Východočeského nakladatelství Kruh v Hradci Králové, byl v roce 2003 jmenován čestným 
předsedou doc. PhDr. Jan Dvořák, CSc., který byl nejen posledním ředitelem tohoto nakladatelství, 
ale po celá dlouhá léta i jeho duší a hybnou silou. 
 
      V roce 2005 získalo Východočeské středisko zastoupení i v ústředí OS v Praze (M. Marboe) a 
začalo vydávat vlastní bulletin Kruh. 
 
      V současné době má středisko 36 řádně registrovaných členů základní organizace (tj. těch, 
kteří mají vydané knihy nebo již připravené tituly k vydání) a 17 členů klubu (tj. těch, kteří se na 
vlastní literární tvorbu teprve připravují). Z toho 15 spisovatelů je evidováno v ústřední organizaci se 
sídlem v Praze (J.Bednářová, J.Dvořák, M.Dušek, J.Faltus, I.Harák, L.Huml, A.Kordíková, 
M.Marboe, L.Macháček, P.Musílek, J.Moserová, J.Plachetka, F.Uher, M.Urbanová, M.Vodička), 4 
spisovatelé jsou členy PEN klubu (J.Dvořák, M.Marboe, J.Moserová, M. Vodička), 1 spisovatelka je 
členkou IBBY (M.Marboe), 2 jsou členové Unie spisovatelů (M.Dušek, F.Uher), 1 je členem Klubu 
spisovatelů (L.Macháček) a řada dalších se podílí na práci žánrově specializovaných organizací, 
jako je AIEP - sdružení autorů detektivní literatury (M.Dušek, L.Macháček, F.Uher), KALF – 
sdružení pro autory literatury faktu (J.Krečmer) atd. 
 
      Do komise pro udílení Státní ceny za literaturu byl jmenován doc. PhDr. J.Dvořák, CSc., 
M.Marboe pracuje jako předsedkyně celostátní sekce dětské literatury a zastupuje ústřední OS v 
direktoriu soutěže Zlatá stuha a za členy Akademie literatury české byli navrženi J.Dvořák, 
L.Macháček a M.Marboe. 
 
      Současný výbor Východočeského střediska OS pracuje v následujícím složení: Marcella 
Marboe (předsedkyně), Iva Tajovská (zástupkyně), Jan Kratochvíl (předseda oblasti Pardubice), 
Milan Dušek (předseda oblasti Orlicko), Petr Musílek (předseda oblasti Vysočina), Josef Kraus 
(předseda sekce dramatické), dále Jiří Faltus, Josef Krečmer a František Uher. Čestnými členy 
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výboru byli jmenováni: Jan Dvořák (předseda), Miloš Vodička a Ladislav Pecháček. 
 
      Východočeské středisko OS vykazuje bohatou vlastní publikační činnost; např. v uplynulém 
roce vyšly našim autorům knížky: Říká myška myšce, Hranice lásky (J.Faltus), Cesty naděje, Kulka 
je rychlejší, Osudové okamžiky, Cesta k slunečnicovému poli (M.Dušek), Maminko, přečtu ti 
pohádku (V.Kopczyková), Kontrasty (J.Krečmer), Vlčí máky pod Cimburkem (O.Koudelka), Zrzoun, 
hrdina dvou světů (M.Marboe), Každým ránem znovu panna (J.Plachetka), Rozpomněnky 
(M.Urbanová), Poslední výstřel (F.Uher) a dále vyšel sborník Pět z Kruhu 3 (M.Dušek, F.Uher, 
L.Huml, J.Plachetka, J.Faltus) a almanach Literární Vysočina. 
 
      Autoři střediska se navíc podílejí na společensko-kulturních akcích v regionu. Sami pořádají 
besedy, literární večery a čtení, odborné přednášky, křty vlastních knih. Vystupují na vernisážích, v 
pořadech pro rozhlas a televizi, publikují v denním tisku, píší recenze a odborné texty. 
 
      Nejvýznamnější a také největší akcí uplynulého roku byl Východočeský literárně dramatický 
maraton, kterého se pod vedením našich autorů zúčastnilo 5 měst regionu: Pardubice, Hradec 
Králové, Chrudim, Chotěboř a Havlíčkův Brod. 
 
      Dramatická sekce nastudovala původní hru J.Krause (autor i režisér v jedné osobě) S 
Čechovem u stolu, divadlo v Chebu hraje hru M.Vodičky Asagao a byl připraven další díl filmových 
„Básníků“ L.Pecháčka. 
 
      Na Státní cenu za literaturu byl střediskem navržen M.Vodička, na Zlatou stuhu M.Marboe, na 
cenu Magnesia litera za dětskou literaturu J.Faltus a M.Marboe. 
 
      Na letošní rok připravuje vydání své prvotiny Iva Tajovská. Řada spisovatelů se spolu s 
knihovnou (H. Cihlová) věnuje práci se začínajícími autory, literárním dílnám a recenzím knih. 
 
      Nabízíme spolupráci i Vám. Svá přání a požadavky na besedy zasílejte oddělení kulturních 
služeb knihovny v Pardubicích (Hana Cihlová) na adresu: mailto:okpce@volny.cz anebo přímo 
předsedkyni střediska: mailto:marcellamarboe@seznam.cz . 
 
      Na spolupráci se těší Východočeské středisko Obce spisovatelů. 
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