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Program
Radek Malý, František Petrák, Pavel Jungmann:
Zahrada s meruňkami, včelami a mandloní

23. 4. – 2. podlaží budovy 15, kavárna, 17.00
Zahájení festivalu Literární jaro Zlín 2019. Autorské čtení a beseda
s autory tematicky zaměřené sbírky lehce rozmarné poezie Radka
Malého s originálními ilustracemi Františka Petráka, kterou vydalo
nakladatelství Archa Pavla Jungmanna. Moderátor Martin Stöhr.
Hudební doprovod Eliška Lajdová.
Vstupné 50 Kč, snížené 30 Kč, držitelé karty ZTP zdarma.

Radek Malý: Beseda pro děti

24. 4. – 3. podlaží budovy 15, klubovna, 9.00
Beseda Radka Malého pro děti 1. stupně ZŠ.
Vstupné 20 Kč.

Tomáš Kubíček: Česká literatura v zahraničí

24. 4. – 2. podlaží budovy 15, sál B, 10.00
Přednáška a debata o činnosti Českého literárního centra
a projektu Český rok, který představuje v německojazyčných
zemích českou kulturu. Host Marek Šindelka.
Vstup zdarma.

Marek Šindelka: Únava materiálu

24. 4. – 2. podlaží budovy 15, sál B, 17.00
Spisovatel Marek Šindelka představí román inspirovaný osudy
běženců Únava materiálu oceněný Magnesií Literou.
Vstupné 50 Kč, snížené 30 Kč, držitelé karty ZTP zdarma.

Stanislav Struhar: Dar naděje

25. 4. – 2. podlaží budovy 15, sál B, 17.00
Zlínský rodák žijící v Rakousku Stanislav Struhar uvede svůj
nový román Dar naděje. Moderátorka Markéta Kliková. Hudební
doprovod Štěpán Holík a Vlastimil Škoda.
Vstupné 50 Kč, snížené 30 Kč, držitelé karty ZTP zdarma.

Viktorie Hanišová: Houbařka

26. 4. – 2. podlaží budovy 15, kavárna, 17.00
Spisovatelka Viktorie Hanišová představí nejen román Houbařka,
ale přidá také ukázku z připravované knihy Rekonstrukce a ze
svého debutu Anežka. Moderátor Zdeněk Staszek.
Vstupné 50 Kč, snížené 30 Kč, držitelé karty ZTP zdarma.

Dora Kaprálová: Ostrovy

29. 4. – 2. podlaží budovy 15, sál B, 17.00
Spisovatelka Dora Kaprálová, brněnská rodačka žijící v Berlíně,
bude číst z připravované knihy Ostrovy. Moderátor Martin Pášma.
Hudební doprovod Martin Kot.
Vstupné 50 Kč, snížené 30 Kč, držitelé karty ZTP zdarma.

Dora Kaprálová: Beseda se studenty

30. 4. – Gymnázium a Jazyková škola s právem státní jazykové
zkoušky Zlín, 8.45
Beseda spisovatelky Dory Kaprálové se studenty gymnázia.
Moderátor Martin Pášma.
Vstup zdarma.

Radka Denemarková: Hodiny z olova

30. 4. – střešní terasa budovy 14, 17.00
Spisovatelka Radka Denemarková bude číst z nového románu
Hodiny z olova, inspirovaného autorčiným pobytem v Číně.
Hudební doprovod Eliška Lajdová.
Vstupné 50 Kč, snížené 30 Kč, držitelé karty ZTP zdarma.
V případě nepříznivého počasí akce proběhne v sále B budovy 15.

Emil Hakl: Výsek

2. 5. – 2. podlaží budovy 15, kavárna, 17.00
Spisovatel Emil Hakl představí novinku Výsek, výběr fejetonů, které
vycházely v magazínu Čilichili v letech 2005–2016. Moderátor
Martin Pášma. Hudební doprovod Žamboši.
Vstupné 50 Kč, snížené 30 Kč, držitelé karty ZTP zdarma.

Emil Hakl: Beseda se studenty

3. 5. – Gymnázium Zlín - Lesní čtvrť, 10.00
Beseda spisovatele Emila Hakla se studenty gymnázia. Moderátor
Martin Pášma.
Vstup zdarma.

Jaroslav Rudiš: Český ráj

3. 5. – 2. podlaží budovy 15, kavárna, 17.00
Spisovatel Jaroslav Rudiš uvede novou knihu Český ráj. Moderátor
Joachim Dvořák.
Vstupné 50 Kč, snížené 30 Kč, držitelé karty ZTP zdarma.

Čtení v parku: Hostinec U kamenného stolu

7. 5. – Park Komenského, 17.00
Veřejné čtení humoristického románu Karla Poláčka. Účinkuje
herec Marek Příkazký. Hudební doprovod Helena a Julie
Vajdákovy. Spoluorganizátor Živý Zlín.
Vstup zdarma.
V případě nepříznivého počasí akce proběhne v kavárně budovy 15.

Sigmund Freud – Odhalení 21. století

1. 4. – 7. 5. – 2. podlaží budovy 15
Výstava Rakouského kulturního fóra v Praze Sigmund Freud –
Odhalení 21. století – jednotlivé životní etapy Sigmunda Freuda
od moravského Příbora přes Lipsko a Vídeň do Londýna.

Účinkují
Radka Denemarková (*1968 v Kutné Hoře)

Spisovatelka, literární historička, scenáristka, překladatelka,
dramaturgyně. Jako jediná česká autorka získala Magnesii Literu ve
třech kategoriích, za prózu (Peníze od Hitlera), za publicistiku (Smrt,
nebudeš se báti aneb Příběh Petra Lébla) a za překlad (Rozhoupaný
dech). Její zatím poslední román Hodiny z olova se stal letos knihou
roku v soutěži Magnesia litera. Patří mezi nejpřekládanější české
autorky.

Emil Hakl (*1958 v Praze)

Prozaik, publicista, básník. Za novelu O rodičích a dětech
a román Skutečná událost získal Magnesii Literu. Je jedním
z nejpřekládanějších současných autorů. V roce 2016 vydal svůj
zatím poslední román Umina verze. Novinkou je výbor ze sloupků
psaných pro časopis Čilichili, který vyšel pod názvem Výsek.

Viktorie Hanišová (*1980 v Praze)

Spisovatelka, překladatelka. Vydala romány Anežka a Houbařka,
které vzbudily mimořádný čtenářský ohlas. Připravuje svou třetí
knihu Rekonstrukce. Za překlad románu Chuligán od Philippa
Winklera získala ocenění v rámci Ceny Josefa Jungmanna. Své
romány představuje také v zahraničí.

Pavel Jungmann (*1956 ve Zlíně)

Nakladatel. Majitel menšího zlínského nezávislého nakladatelství
Archa s roční produkcí okolo 10 titulů. Zaměřuje se na literaturu
německy mluvících zemí, na historii a teorii architektury, umění,
poezii, díla regionálních autorů. V Arše vyšla Zimní kniha
o lásce Dory Kaprálové či sbírka Zahrada s meruňkami, včelami
a mandloní Radka Malého.

Dora Kaprálová (*1975 v Brně)

Prozaička, publicistka, literární kritička, dokumentaristka
a scenáristka. Knižně vydala divadelní hru Výšiny, rozhovor s Květou
Legátovou Návraty do Želar, Zimní knihu o lásce, svůj život v hlavním
městě Německa líčí v Berlínském zápisníku. Pro děti připravila se
svým otcem Zeno Kaprálem Říkadla pro tři holčičky a jednoho kluka.
Chystá sbírku krátkých textů Ostrovy. Za svou dokumentární tvorbu
získala Česko-německou novinářskou cenu.

Tomáš Kubíček (*1966 v Brně)

Literární teoretik a historik. Profesor české literatury, ředitel
Moravské zemské knihovny v Brně. Vydal řadu literárněvědných
studií a monografií, zaměřuje se především na literární teorii,
naratologii, literárněvědný strukturalismus a českou literaturu po
roce 1920. Moravská zemská knihovna prezentuje českou literaturu
v zahraničí, pod její hlavičkou bylo mj. založeno České literární
centrum, zajišťující stabilní propagaci na předních knižních veletrzích

v Evropě.

Radek Malý (*1977 v Olomouci)

Básník, autor knížek pro děti, překladatel, pedagog. Nositel
mnoha odborných a tvůrčích ocenění. Loni vyšla jeho zatím
poslední sbírka básní Zahrada s meruňkami, včelami a mandloní
(Archa). Velkou část své tvorby věnuje dětským čtenářům. Kniha
Kamarádi z abecedy spojuje výtvarné variace Františka Petráka
na písmena abecedy se stejně tematicky zaměřenými básněmi.

František Petrák (*1961 ve Vsetíně)

Výtvarník, ilustrátor, pedagog. Věnuje se především malbě, ale
také kresbě, grafice, grafickému designu. Leporelo Kamarádi
z abecedy bylo oceněno na XV. bienále užité grafiky v Brně. Svými
ilustracemi doprovodil Pohádky, pověsti a vyprávěnky z Valašska
Evy Eliášové či sbírku Radka Malého Zahrada s meruňkami,
včelami a mandloní. Je autorem většiny obálek a typografických
úprav knih vydávaných v nakladatelství Archa.

Marek Příkazký (*1987 v Hodoníně)

Herec. Od roku 2010 člen souboru Městského divadla Zlín,
v současnosti účinkuje např. ve hře Saturnin, Petr a Lucie, Hamlet,
Testosteron a dalších. Do povědomí široké veřejnosti se dostal
zejména rolí tiskového mluvčí prezidenta České republiky Jiřího
Ovčáčka v nekorektním kabaretu Ovčáček čtveráček a jeho
pokračování Ovčáček miláček, které uvedlo Městské divadlo Zlín
a na jejichž scénáři se autorsky podílel. Zahrál si v televizních
seriálech Četnické humoresky a Labyrint. V loňské i předloňské
sezóně se stal vítězem v kategorii Nejlepší mužský herecký
výkon a absolutním vítězem ankety Aplaus Městského divadla
Zlín.

Jaroslav Rudiš (*1972 v Turnově)

Spisovatel, autor filmových scénářů, divadelních a rozhlasových
her. Napsal čtyři romány, Nebe pod Berlínem, Grandhotel, Potichu,
Konec punku v Helsinkách, a dvě novely, Národní třída, Český
ráj. Jeho knihy vyšly v mnoha překladech v zahraničí a za svou
tvorbu obdržel několik ocenění. S výtvarníkem Jaromírem 99
vytvořil kultovní komiks Alois Nebel, jehož filmové zpracování
se setkalo s velkým úspěchem. Na jaře 2019 vyšel jeho první
německy psaný román Winterbergs letzte Reise.

Stanislav Struhar (*1964 ve Zlíně)

Česko-rakouský autor, básník a prozaik. Ve svých románech
hledá domov a řeší otázku integrace cizince do nové společnosti.
Vydal trilogii v básni Der alte Garten / Stará zahrada, dále
např. román Rukopis, Hledání štěstí. Jeho kniha Fremde Frauen
(česky Cizinky) přináší dvě novely, které spojuje autorovo
oblíbené téma pobytu v cizí zemi. V roce 2018 vydal knihu
v českém překladu Dar naděje odehrávající se v prostředí měst
Vídně a Zlína.

Marek Šindelka (*1984 v Poličce)

Básník, prozaik. Za svůj debut Strychnin a jiné básně získal Cenu
Jiřího Ortena, jeho první román Chyba byl nominován na Cenu
Josefa Škvoreckého. Za sbírku povídek Zůstaňte s námi a román
Únava materiálu získal Magnesii Literu. Publikuje v denním tisku
i časopisecky, např. v Hospodářských novinách, Souvislostech,
A2 či Hostu. Šindelkova díla patří k nejpřekládanějším českým
knihám.

Moderátoři
Joachim Dvořák (*1966 v Praze)

Nakladatel a editor. Zakladatel nakladatelství Labyrint, které se
soustředí na uměleckou prózu, knihy o umění, komiksy a dětskou
literaturu. Vydává časopis pro děti Raketa. Dlouhodobě dává
ve svých projektech šanci mladým a nezavedeným autorům.
Díky jeho nebyznysovému myšlení, upřímné vizi, odhodlanosti
a přístupu k vydávání knih jej zařadil časopis Forbes mezi 18
nejinspirativnějších osobností roku 2018.

Markéta Kliková (*1986 v Praze)

Absolventka oborů překladatelství a tlumočnictví pro jazyk
němčina a Skandinavistika se zaměřením na dánštinu při FF
UK. Aktivně se věnuje překládání i tlumočení z obou jazyků
a recenzuje beletrii.

Martin Pášma (*1972 v Košicích)

Autor, dramaturg, organizátor kulturního života, moderátor,
ředitel společnosti Zlínský zámek, o. p. s., spolupracovník
projektu Zlín Film Festival. Vedle scenáristické spolupráce
na řadě hudebních projektů, netradiční moderace koncertů
a dalších kulturních akcí se zabývá autorským divadlem
a vlastní prozaickou tvorbou.

Zdeněk Staszek (*1986 v Hodoníně)

Redaktor literárního portálu H7O a časopisu Host. Působí také
v nakladatelství Host, kde má na starosti sekci populárně-naučné
literatury a redakci některých titulů české prózy. Redakčně
připravil např. romány Viktorie Hanišové. Kromě časopisu Host
publikuje také v Respektu nebo Salonu Práva.

Martin Stöhr (*1970 ve Zlíně)

Básník, publicista, redaktor časopisu a nakladatelství Host.
Debutoval sbírkou básní Teď noci, za sbírku Přechodná bydliště
získal Cenu Jana Skácela. V roce 2012 vydal svou čtvrtou sbírku
Smích ze snu.

Hudební doprovod
Štěpán Holík (*1997 ve Zlíně)

Mladý zlínský klavírista věnující se jazzu a vlastní tvorbě. Působí
v uskupení Projekt 21 a další aktivity zahrnují například klavírní
doprovod v Městském divadle Zlín.

Martin Kot (*2002 ve Zlíně)

Hudebník, akordeonista. Studuje na Pražské konzervatoři. Získal
řadu významných ocenění v rámci mezinárodních akordeonových
soutěží, reprezentoval Česko na Eurovision young Musicians
v Kolíně nad Rýnem, je držitelem ocenění Zlatý oříšek. Vystupoval
s Václavem Hudečkem, Lubomírem Brabcem, s brněnskou či
zlínskou filharmonií. Na letošní Mezinárodní akordeonové soutěži
ve Vídni se stal laureátem své kategorie a absolutním vítězem
soutěže.

Eliška Lajdová

(*1998 ve Zlíně)
Zpěvačka doprovázející se na akordeon, ukulele a kytaru. Na ZUŠ
Zlín absolvovala hru na flétnu, později zde začala hrát na akordeon
pod vedením hudebníka Vojtěcha Szabó. Nyní vystupuje na
různých akcích, pořádá komorní koncerty.

Vlastimil Škoda (*1991 ve Zlíně)

Mladý zlínský baskytarista, působící v různých žánrově odlišných
hudebních uskupeních, mezi které patří například kapely: Nebe,
Projekt 21, Point of Few, Avion Bigband a další.

Helena a Julie Vajdákovy

Starší Helena (18 let) i mladší Julie (13 let) se od mládí věnují
hudbě. Společně navštěvují folklorní soubor Kašava. Julie hraje
na klavír a akordeon pod vedením Vojtěcha Szabó. Helena se
zdokonaluje ve zpěvu se Zuzanou Sapárovou. Hrají převážně pop
a jazz.

Žamboši

Vsetínské progresivní akusticko-folkrockové trio s písněmi
s důrazem na text, emoce a energii. Původní duo Jana a Stanislavy
Žambochových doplnil v roce 2005 bubeník Jiří Nedavaška. Hrají
v obsazení kytara, akordeon a bicí. Zatím vydali čtyři alba, získali
tři Ceny Anděl a jednu nominaci na tuto cenu. Jejich nejnovější
deska Louvre vyšla v roce 2018.

O festivalu
Literární jaro Zlín se zaměřuje na autorská čtení, moderované
besedy se spisovateli, představení právě vydaných knih, setkání
s literárními osobnostmi a propagaci literatury.
V letošním roce proběhne jubilejní 10. ročník, tentokrát s podtitulem Za lesy a za horami. Návštěvníci se mohou zapojit do
diskuzí o literatuře, zhlédnout výstavu, zúčastnit se čtení pod
širým nebem.
Festival organizuje Krajská knihovna Františka Bartoše ve
Zlíně, ve spolupráci se 14|15 Baťovým institutem a dalšími
partnery. Akce se konají v 14|15 BAŤOVĚ INSTITUTU a v Parku Komenského.
Záštitu nad festivalem převzali Miroslav Kašný, člen Rady Zlínského kraje, Miroslav Adámek, náměstek primátora statutárního města Zlína, a České centrum Mezinárodního PEN klubu
s odbornou garancí Antonína Bajaji.
Festival Literární jaro Zlín 2019 se koná za finanční podpory
Zlínského kraje a statutárního města Zlína.

Najdete nás
www.literarnijaro.cz
info@literarnijaro.cz
facebook.com/literarnijaro
Na závěr každého pořadu proběhne losování z řad návštěvníků s platnou vstupenkou. Výherce obdrží knižní dárek.

Partneři a podporovatelé

