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     Třetí ročník Východočeského literárně dramatického maratónu byl slavnostně zahájen 1. října 
2007 v Pardubicích. Obětavými organizátory maratónu jsou členové Východočeského střediska 
Obce spisovatelů ve spolupráci s knihovnami a místními organizacemi. Je potěšitelné, že každý 
rok přibývají místa, která se do akce zapojují. Setkání se spisovateli a literaturou se v rámci 
maratónu mohou uskutečnit v kterémkoliv místě tří krajů (Vysočina a kraje Pardubický a 
Královéhradecký), které spojuje Východočeské středisko Obce spisovatelů. 
 
      Zakončení Východočeského literárně dramatického maratónu se konalo 31. října 2007 ve 
Spolkovém domě na Pernštýnském náměstí v Pardubicích. Sál se brzy zaplnil pozvanými hosty z 
řad spisovatelů, pracovníků pořádajících organizací a také zástupců médií. Úvodní slovo, přivítání 
a seznámení všech s obsahem setkání pronesla paní Marcella Marboe. Na začátku poděkovala 
všem vstřícným sponzorům, neboť peníze na nekomerční kulturu se špatně shánějí. Díky všech 
patřily také organizátorům maratónu (za obětavou práci, často na úkor jejich blízkých), například 
paní Haně Cihlové a paní Ivě Tajovské. Po každém slovním poděkování následoval potlesk jako 
výraz obdivu pro všechny, kteří organizovali již třetí ročník.  
 
      S průběhem festivalu seznámili přítomné zástupci jednotlivých oblastí (Vysočina, Orlicko, 
Pardubicko). Následoval křest nové knihy paní Ivy Tajovské - Matky matek. Po křtu knihy a 
slavnostním přípitku následovalo autorské čtení z této knihy. Přečtená ukázka zanechala ve 
všech hluboký dojem a autorka sklidila zasloužený potlesk. Autorské čtení pokračovalo básní 
Slavík špatně nezpívá, kterou za autorku Martu Urbanovou přednesl Josef Kraus. Následovalo 
předčítání pana Josefa Lukáška z jeho knihy Korunka princezny Kačenky. Dalším autorem, který 
představil ukázku své tvorby, byl pan Zdeněk Bernart s povídkou Soukromá misie. Závěr patřil 
panu Josefu Krečmerovi a básni O Pánubohu. ,,Třešničkou na dortu" se stal závěrečný raut a 
pohoštění, jež připravili ochotní sponzoři (mimo jiné i pan Josef Kraus). 
 
      Letošní ročník Východočeského literárně dramatického maratónu měl velmi slušnou 
návštěvnost ve všech oblastech východních Čech a jeho zakončení se stalo příjemným setkáním 
lidí, pro něž je literatura smyslem života. 
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