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TISKOVÁ ZPRÁVA 
 

Plzeň, 24. října 2016 

 
 

 Středisko západočeských spisovatelů ve spolupráci s Knihovnou 

města Plzně, Muzeem knihtisku a knihy a Plzní zastávkou připravily druhý 

Plzeňský literární festival. Bude probíhat od 1. do 16. listopadu a 

nabídne opět oslavu slova jako prostředku dorozumění i nedorozumění.  

 „Program složí hold hned třem vynikajícím autorům spjatým s Plzní, 

o nichž se už mluví jen v minulém čase. Připravili jsme vzpomínku na 

básníky Zdeňka Barborku a Romana Knížete a připomeneme také Zdeňka 

Šmída, od jehož smrti uplynulo na jaře pět let a příští rok na jaře by byl 

oslavil osmdesátiny,“ říká předsedkyně Střediska západočeských 

spisovatelů Markéta Čekanová. Vedle toho ovšem festival představí i 

autory žijící, zavedené, úspěšné i ty začínající. Chybět nebude ani 

slavnostní vyhlášení výsledků Ceny Bohumila Polana. 

 

Zdeněk Šmíd, chebské divadlo a Cejch 

 Zdeněk Šmíd byl jedním z nejpopulárnějších členů Střediska 

západočeských spisovatelů a román Cejch patří k jeho stěžejním dílům. 

Umělecký šéf chebského divadla Zdeněk Bartoš jej brilantně převedl na 

jeviště a vytvořil skutečný western z Krušnohoří. Zdeněk Šmíd v Cejchu 

vykreslil společné česko-německé dějiny bez černo-bílé optiky, zato i 

s osobními vzpomínkami. Představení uvádí Divadlo Alfa 7. listopadu.  

 

Plavba na vlnách Zdeňka Barborky 

Muzeum knihtisku a knihy přichází do vzpomínkové sekce programu 

Plzeňského literárního festivalu s knihou Zdeňka Barborky Plavba. 

Rokycanský rodák byl sice profesí muzikant a pedagog, ale zanechal za 

sebou i pozoruhodné dílo básnické. Většina z něj se dosud knižního vydání 
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nedočkala, ale prvotina Plavba dokládá, že šlo o autora velkého 

poetického rozsahu. Z Plavby se bude číst 4. listopadu. 

 

Větrný kabát Romana Knížete 

 Na jaře nečekaně opustil řady plzeňských literátů básník Roman 

Kníže. Festival mu vzdá hold pořadem nazvaným Kabát můj větrný, který 

přináší texty z jeho první, samizdatové a tiskem dosud nevydané sbírky.  

Poezie Romana Knížete zazní v galerii „13“ ve čtvrtek 10. listopadu. 

 

Básníci, skladatelé a sbor na jedné scéně 

 Jednou z festivalových lahůdek bude pořad, který vznikl ze 

spolupráce plzeňských literátů, skladatelů a zpěváků. Členové Střediska 

západočeských spisovatelů zalistovali ve svých análech, prohlédli hluboké 

šuplíky psacích stolů a nalezli své texty, jimž by slušelo zhudebnění.  

Poslali je studentům plzeňské konzervatoře oboru skladba a ti jim dali 

hudební podobu. Výsledek dostal do rukou Plzeňský dětský sbor a sbor 

Javořičky. Výsledek může publikum posoudit v pátek 11. listopadu večer 

v Domě hudby, kde budou mít nové skladby svou premiéru. Zazní spolu s 

dalšími skladbami, které má sbor na repertoáru.   

 

Básnické dvojhvězdí 

V Divadle Dialog se milovníci poezie mohou 12. listopadu setkat 

hned se dvěma současnými českými básnickými hvězdami: s Petrem 

Hruškou a Josefem Hrubým. Autorským čtením nazvaným Básnické 

dvojhvězdí provází Jan Sojka. 

 

Vytiskni a svaž! 

 Novinkou letošního ročníku Plzeňského literárního festivalu je 

zapojení Muzea knihtisku a knihy a Plzně zastávky a díky nim i 

dvojworkshop vzniku knihy. V sobotu 12. listopadu si lidé mohou 

v Muzeu knihtisku a knihy ručně vysadit a vytisknout pár stránek a na 

zastávce si je pak opatří ilustrací a svážou v malou brožurku.  
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15 minut studentské slávy 

 Nově se součástí festivalového programu stalo také autorské čtení 

studentů SSUPŠ Zámeček 15 minut slávy. Každý z mladých autorů 

dostane v Muzeu knihtisku a knihy 3. listopadu čtvrt hodiny, aby publiku 

a porotě přečetl svůj literární počin. 

 

Závěr obstará Den poezie 

 S bohatou nadílkou literatury se do festivalového programu opět 

připojila i Knihovna města Plzně. Zve na řadu programů v Polanově síni – 

autorská čtení, výstavu, křest Kalendáře plzeňského nebo další vydání 

pořadů Řeknu ti, co čtu a Publicisté.cs – Aktuálně. Ve svém závěru se tu 

Plzeňský literární festival spojí s Dnem poezie a 16. listopadu zve na 

recitál recitátora Rudolfa Kvíze.  

   

PROGRAM 

 

1. listopadu 17:00 Polanova síň Večer Karly Erbové 

      křest knihy Doteky 
2. listopadu 17:00 Galerie města Plzně Slova mezi obrazy 
3. listopadu 17:30 Muzeum knihtisku a knihy 15 minut slávy 
4. listopadu 17:30 Muzeum knihtisku a knihy Plavba 
7. listopadu 19:00 Divadlo Alfa Cejch 
8. listopadu 17:00 Galerie „13“ Křest knih Z tebe peklo  

   ráj a Moře 
9. listopadu 17:30 Polanova síň Vernisáž Jaroslav Žák:  

   Škola základ života 
9. listopadu 18:00 Polanova síň Křest Kalendáře  

   plzeňského  

10. listopadu 17:00 Polanova síň Řeknu ti, co čtu:  

   Delphine de Vigan  
10. listopadu 18:30 Galerie „13“ Kabát můj větrný 
11. listopadu 16:00 Obřadní síň radnice Cena Bohumila Polana 
11. listopadu 19:00 Dům hudby PDS zpívá texty SZS 
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12. listopadu 10:00 Muzeum knihtisku a knihy + Zastávka Workshop Vytiskni a svaž 
12. listopadu 13:00 Kavárna Íčko Slova, slova, slova… 
12. listopadu 18:00 Divadlo Dialog Básnické dvojhvězdí 
12. listopadu 20:30 Anděl Music Club Jiří Smrž 
13. listopadu 16:00 Galerie „13“ Promítání filmu  

   Literatura v pohorkách 
15. listopadu 17:00 Polanova síň Publicisté.cs – Aktuálně 
16. listopadu 17:00 Polanova síň Den poezie: Rudolf Kvíz 
 


