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TISKOVÁ ZPRÁVA 
 

Plzeň, 9. listopadu 2015 

 
 

 Plzeňský literární festivalmá před sebou své hlavní dva dny. 

V pátek 13. listopadu bude znám nový laureát či laureáti Ceny Bohumila 

Polana za rok 2014 a v sobotu 14. listopadu přinese festival celou řadu 

atraktivních programů. 

 Cena Bohumila Polana se bude udělovat jiţ popatnácté a opět se 

odehrává pod záštitou primátora města Martina Zrzaveckého. „Kdo se 

bude radovat z ocenění, je až do okamžiku vyhlášení obestřeno 

tajemstvím. Snad jen mohu říci, že letošní verdikt poroty je v mnohém 

přelomový a překvapivý,“ naznačuje předsedkyně Střediska 

západočeských spisovatelů Markéta Čekanová. V soutěţi, kterou středisko 

vyhlašuje od roku 2000, se letos potkaly knihy Daniely Kovářové, Markéty 

Čekanové a Zdeňka Zajíčka, Jiřího Koláře Doubravického, Jana Frány, 

Davida Brabce, VHRSTIho, Stanislava Bukovského, Jakuba Fišera, Petra 

Šváchy a Karly Erbové. Posuzovala je porota ve sloţení Alena Vávrová, Jiří 

Ţáček, František Tylšar, Alois Marhoul a předsedkyně Lydie Romanská. 

Jak vše dopadlo, bude známo 13. listopadu v 16 hodin v obřadní síni 

plzeňské radnice. 

 Sobota pak bude patřit hlavnímu festivalovému programu. Ve 13 

hodin proběhne v univerzitní kavárně Íčko panelová diskuse Slova, slova, 

slova… „Položili jsme si otázku, zda v dnešní době reklamních sdělení, 

politických proklamací a předvolebních slibů neztrácejí slova svůj původní 

obsah. Zda nejsou jen vymlácenou prázdnou slámou,“ říká garantka akce 

Jitka Prokšová, která k debatě přizvala básníky Petra Kukala a Michala 

Šandu, novinářku Miroslavu Vejvodovou, spisovatelku Františku 

Vrbenskou a pedagoga Západočeské univerzity Viktora Viktoru. Svůj názor 

bude moci vyslovit i kdokoli z publika. 
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 O dvě hodiny později se v Polanově síni Knihovny města Plzně 

uskuteční autorské čtení a beseda s českými a bavorskými 

spisovateli. Publikum se setká s básníkem a prozaikem Rolfem 

Stemmlem, povídkářem Martinem Stauderem, autorkami historických 

románů Carolou Kupfer a Julií Katrin Knoll a s autorkou fantasy či thrillerů 

BettinouAuer. Jaký je ţivot spisovatelů v Německu? Jaké české autory 

znají? Které téma by si přáli zpracovat společně s nějakým českým 

spisovatelem a kterým? O tom všem si s nimi díky tlumočníkovi můţe 

popovídat i publikum němčiny neznalé. 

 V pět hodin odpoledne začíná Večer poezie ve Studijní a vědecké 

knihovně. Jan Sojka pozval do Plzně drţitele ceny Magnesia Litera Radka 

Fridricha, laureáta Ceny Bohumila Polana Roberta Jandu a osobitého 

básníka J. H. Kalifa. 

 Sobotní večer pak bude patřit festivalovému vrcholu: v 19 hodin 

začíná v Divadle Alfa inscenace Máchova Máje v jedinečném podání Báry 

Hrzánové. Mnohovrstevnaté představení z repertoáru praţské Violy je 

velkou oslavou Máchova textu i fascinující ukázkou komediálnosti Báry 

Hrzánové. 

 Maraton oslavy slova uzavře večerní koncert mladé písničkářky 

Lucie Redlové, který se uskuteční od 21 hodin v Andělu.  

 Plzeňský literární festival pořádá Středisko západočeských 

spisovatelů ve spolupráci s Knihovnou města Plzně a Studijní a vědeckou 

knihovnou Plzeňského kraje. Finančně jej podpořil Plzeňský kraj z grantu 

Plzeň – Evropské hlavní město kultury 2015. 

 Podrobnosti o celém programu najdete na webu 

zaspis.webnode.cz/plzensky-literarni-festival. 
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NÁSLEDUJÍCÍ FESTIVALOVÝ PROGRAM 
 

11.11. 17:30 KMP  Kytice K. J. Erbena | vernisáţ výstavy 

11.11. 18:00 KMP  křest Kalendáře plzeňského a prezentace knihy V. Grubera 

12.11. 17:00 KMP  Řeknu ti, co čtu 

13.11. 16:00 radnice Cena Bohumila Polana 

14.11. 13:00 Íčko  Slova, slova, slova… | panelová diskuse 

14.11. 15:00 KMP  Z obou stran hranice 

14.11. 17:00 SVK  Večer poezie 

14.11. 19:00 Alfa  Máj 

14.11. 21:00 Anděl  Lucie Redlová 

18.11. 18:00 KMP  Den poezie: Mladý západ 

19.-20.11. KMP  Festival nakladatelů 

21.11. 8:30 SVK  Zastupuje vás DILIA? A proč by měla? | seminář 

21.11. 10:30 SVK  Co se všechno smí | seminář 

25.11. 17:00 SVK  křes Plzeňského literárního almanachu 

 

 

  


