
Spisovatelé, na start! 

 
Začíná už desátý Východočeský umělecký maratón! 

Letos už po desáté v řadě se po celých východních Čechách rozeběhnou akce, které patří pod 
hlavičku Východočeského uměleckého maratónu. Ten už tradičně pořádá Středisko 
východočeských spisovatelů a srdečně na něj zve všechny, kteří se zajímají o literaturu, krásu 
českého jazyka, ale i o hudbu a výtvarno. 
Východočeský umělecký maratón se letos uskuteční v 16 městech nejen České republiky a na 
jeho programu je připravena třicítka akcí. 
Maratón startuje už 3. října v Pardubicích slavnostním zahájením, pokračovat bude v průběhu 
celého října a listopadu a vyvrcholí přátelským setkáním východočeských spisovatelů na 
začátku prosince v Hradci Králové.  

Slavný táborákový song „Teskně hučí Niagára“, soutěž Knihovník roku, Dny poezie v 
Broumově, litervarieté, Pardubické poetické setkání, Východočeský literární salon v Hradci 
Králové, literární a výtvarná soutěž „Pardubické střípky“ anebo Gybon Tea Party na 
hradeckém Gymnáziu Boženy Němcové. To je jenom část z naditého programu, který v 
průběhu dvou měsíců vtrhne na celé území východních Čech. 
Kromě již zmíněných literárních a společenských akcí se v rámci maratonu uskuteční 
nesčetně besed se žáky základních škol, mnoho autorských čtení a také besed. 
A že se maratón rozeběhne do všech koutů východních Čech, dosvědčuje také bohatý výčet 
míst, kam zavítá. Od Pardubic, Hradce Králové či Broumova se Východočeský umělecký 
maratón dotkne také měst jako Přelouč, Slatiňany, Chotěboř, Havlíčkův Brod, Police nad 
Metují, Jičín, Miletín, Pecka či Týniště nad Orlicí. 
Letos se maratón podívá také přes hranice do polských měst Prudnik, Bielawa a Nowa Ruda.  

Program slavnostního zahájení 10. východočeského uměleckého maratónu 
Slavnostní zahájení výročního Východočeského uměleckého maratónu se uskuteční v pátek 3. 
října 2014 od 16 hodin v prostorách Společenského sálu pardubické radnice. 
„Na slavnostní zahájení zveme širokou veřejnost, která se spolu s námi může těšit na literární 
i hudební lahůdky,“ zve Eva Černošová, předsedkyně Střediska východočeských spisovatelů. 
Slavnostní a startovací akt maratónu hudebně doprovodí Štěpán Křováček na violoncello 
spolu s Alenou Turkovou na klavír. Zazní skladky od Antonína Dvořáka a Bohuslava 
Martinů. 
Ke svému slovu se samozřejmě dostane především literatura, a to v podobě ukázek z textů 
východočeských autorů Milana Duška, Františka Uhera a Miroslava Kubíčka. Na slavnostním 
zahájení maratónu spatří světlo světa také almanach s názvem „Průzory“, který vychází v 
edici Polabští básníci. Almanach se zde dočká svého křtu. 
Hosty pozdního odpoledne budou Marie Mlejnková, Eva Šulcová, Miloš Kim Houdek z edice 
Polabští básníci, dále pak citovaní autoři Milan (Miloslav) Dušek, František Uher a Miroslav 
Kubíček a samozřejmě také uvítáme zástupce vedení pardubické radnice. 
Nad slavnostním zahájením převzala svou záštitu i ochrannou ruku primátorka Statutárního 
města Pardubice MUDr. Štěpánka Fraňková. Tímto jí ze srdce děkujeme za podporu. 
O autorech, jejichž texty se budou předčítat, si můžete přečíst na našich webových stránkách 
v sekci O nás – Členové.  

Středisko východočeských spisovatelů ve zkratce 
Středisko východočeských spisovatelů je dobrovolný profesní spolek, ve kterém je nyní 



zapojeno na stovku členů působících v oblasti literatury, ale i dalších uměleckých oborů. 
Spisovatelé z celých východních Čech však tvoří jádro spolku. 
Středisko východočeských spisovatelů, které se ještě v roce 2011 jmenovalo Východočeské 
středisko Obce spisovatelů, funguje už od roku 2000 a stále je kolektivním členem Obce 
spisovatelů v Praze. 
Spolek má za cíl oslovovat a iniciovat veřejnost, kterou chce vyzvat ke spolupráci. Chce 
spolupracovat také s rodinami, školami, knihovnami a všemi dalšími „stánky kultury“. Chce 
spolupracovat s mladou generací. 
Členové spolku nejen publikují vlastní tvorbu, ale také organizují řadu společensko-kulturních 
akcí ve východočeském regionu. Do takových počinů patří besedy, literární večery a čtení, 
divadelní představení, odborné přednášky, literární i výtvarné soutěže, křty knih či vernisáže. 
Autoři ze spolku vystupují v pořadech pro rozhlas a televizi, publikují v denním tisku, píší 
recenze a odborné texty, zúčastňují se práce v nejrůznějších porotách. 
Spolek a jeho členové také pravidelně organizují akce jako je právě začínající 10. ročník 
Východočeského uměleckého maratonu. V Broumově pod patronací spolku probíhají Dny 
poezie Broumov, v Chrudimi akce s názvem Čajovna Luna, v Pardubicích Večery múz a v 
neposlední řadě kavárna U Notáře v Havlíčkově Brodě. Více se o činnostech Střediska 
východočeských spisovatelů můžete dočíst na na našich webových stránkách na odkazu zde.  

Kontakty: Mgr. Eva Černošová, předsedkyně, e-mail: eva.cernosova@centrum.cz 
Kontakt pro média: Mgr. Veronika Volejníková, e-mail: v_volejnikova@centrum.cz  

Program 10. východočeského uměleckého maratonu 
• 3. 10. v 16:00 Společenský sál pardubické radnice – slavnostní zahájení pod záštitou 
primátorky MUDr. Štěpánky Fraňkové. Na programu je čtení z tvorby autorů SVčS – M. 
Duška, M. Kubíčka a F. Uhera a křest almanachu Průzory, edice Polabští básníci (M. 
Mlejnková). Večer doprovodí hudbou A. Dvořáka a B. Martinů Štěpán Křováček 
(violoncello) a Mgr. Alena Turková (klavírní doprovod). 
• 6. 10. v 15:00 Zasedací síň radnice v Šumperku – „Miroslav Kubíček jubilující“ – hosté: J. 
Faltus (recenzent), V. Smejkal (ilustrátor publikace), M. Dušek (vedoucí sekce Orlicko) 
• 6. 10. v 18:00 Městská knihovna Ústí nad Orlicí – beseda o nejslavnějším cestovateli, 
mořeplavci, hudebním skladateli, autorovi písně „Teskně hučí Niagára“ Eduardu Ingrišovi. O 
cestách svého manžela a o své celoživotní pouti po jeho boku hovoří Nina Ingrišová. Účast 
přislíbil také oddaný žák a dlouholetý kamarád, spisovatel, stavitel lodí a mořeplavec Rudolf 
Krautschneider. Průvodní slovo – M. Richter. 
• 7. 10. Prudnik - Polsko – autorské čtení a výstava fotografií – (V. Kopecká) 
• 8. 10. v 9:00 Domov pro seniory Havlíčkův Brod - Povídání o literatuře – (F. Uher) 
• 8. 10. Pecka – „Volba“ - literárně-hudební pásmo (V. Franc) 
• 9. 10. Společenský dům ve Slatiňanech – „Laskavý večer“, autorské čtení Jana Kratochvíla, 
hudební doprovod – trampská skupina PF kvintet 
• 15. 10. Miletín – „Cestička k domovu“ – literárně-hudební pásmo (V. Franc) 
• 15. 10. v 17:00 Studijní a vědecká knihovna v Hradci Králové – „Knihovník roku“ – E. 
Černošová v úvodním proslovu představí Středisko (spolupořadatel akce), hostem besedy J. 
Lukášek 
• 16. 10. v 15:00 Přelouč – Co se letos v SVčS urodilo – V. Kopecká představí hosty Dnů 
poezie v Broumově, členové SVčS představí své knihy vydané v letošním roce, vystoupí žáci 
ZUŠ Přelouč, spojeno s prodejem nových knih 
• 16. - 20. 10. DNY POEZIE V BROUMOVĚ (V. Kopecká): 
• Doprovodné akce: 16. 10. v 18:00 Studijní a vědecká knihovna v Hradci Králové – 
„Nahlédnutí“ – setkání tří slovanských básníků – V. Kopecká a hosté 



Program Dnů poezie v Broumově (V. Kopecká): 
17. 10. – dopoledne - besedy se žáky základních škol, v 15:00 v městské knihovně vernisáž 
výstavy obrazů M. Ciesla 
17. 10. 17 hodin - Kreslírna broumovského kláštera - oficiální zahájení a čtení všech 
přítomných básníků, účast přislíbil T. Magnusek 
18. 10. Křinice u Broumova - dílny a výjezd do Mieroszowa v Polsku se čtením veršů 
účastníků a vernisáží výstavy fotografií J. Wienerové 
19. 10. – oficiální ukončení Dnů poezie 
• 20. 10. Nová Ruda (Polsko) - besedy některých účastníků Dnů poezie se žáky škol (V. 
Kopecká) 
• 21. 10. v 19:00 Knihovna města Police nad Metují – „Černá hodinka" - autorský večer (V. 
Kopecká) 
• 22. 10. 15:00 Gymnázium Boženy Němcové v Hradci Králové – „Gybon Tea Party" - 
tradiční setkání s dobrým čajem a literaturou, křest almanachu studentů semináře tvůrčího 
psaní (E. Černošová) 
• 23. 10. v 17:00 Univerzální sál Krajské knihovny v Pardubicích – „Čtení začínajících 
literátů"; představí se úspěšní účastníci literárních soutěží (H. Cihlová) 
• 26. 10. v 15:30 Panský dům v Chotěboři - litervarieté „Zveme vás do Šantánu" (Václav 
Hoblinka Chalupa, F. Uher) 
• 7. 11. ZŠ Hradební v Broumově - dvě besedy se žáky 9. tříd (V. Kopecká) 
• 11. 11. Knihovna Václava Čtvrtka v Jičíně – „Za císaře pána" - literárně-hudební pásmo k 1. 
světové válce v rámci celostátní akce Den poezie (V. Franc) 
• 12. 11. v 9:30 Divadlo 29 v Pardubicích - Pardubické poetické setkání - 18. ročník přehlídky 
mladých recitátorů a literátů (H. Cihlová) 
• 14. 11. Bielawa - Polsko – „Noc básníků v Bielawě" (V. Kopecká) 
• 18. 11. v 17:00 Knihovna města Hradce Králové – „Východočeský literární salon", beseda s 
hostem SVčS; prezentace a prodej knih autorů (E. Černošová) 
• 20. 11. v 19:00 Společenský dům ve Slatiňanech – „Hudební kaleidoskop Jana Rejžka" 
• 20. 11. v 17:00 Městská knihovna v Týništi nad Orlicí – „Literární večer Ivy Tajovské" (P. 
Pešát) 
• 26. 11. Masarykova ZŠ v Broumově - dvě besedy o poezii se žáky 6. tříd (V. Kopecká) 
• 27. 11. ve 13:00 Malý sál Domu hudby v Pardubicích - vyhlášení výsledků a předání cen v 
literární a výtvarné soutěži „Pardubické střípky" (H.Cihlová) 
• 6. 12. ve 14:00 Kavárna U Knihomola Hradec Králové - zakončení 10. východočeského 
uměleckého maratónu – setkání členů SVčS a jejich hostů 

 


