TISKOVÁ ZPRÁVA

Dvanáct hodin literatury. Prahu čeká spisovatelský sjezd
Dva dny, tři desítky řečníků a více než dvanáct hodin diskusí. Od pátečního
odpoledne do sobotního večera budou pražské Holešovice hostit Sjezd
spisovatelů, první setkání svého druhu od sametové revoluce. Za podpory
ministerstva kultury ho pořádá Asociace spisovatelů.
Úvodní slovo patří první náměstkyni ministra kultury Kateřině Kalistové, jejíž úřad převzal
nad celým setkáním záštitu. Následovat bude projev prozaika Jana Němce, předsedy
pořadatelské Asociace spisovatelů, a bývalého ministra kultury Milana Uhdeho, který se
bezmála před půlstoletím – v roce 1967 – účastnil i demokratizačního spisovatelského sjezdu.
Hlavní náplň aktuálního literárního setkání, jež budou hostit prostory holešovického Podniku,
potom představuje čtveřice tematických bloků.
„Koho a co má literatura hájit – pokud záměrně zvolíme tento termín? A pokud nemá nikoho
hájit, jak tedy definovat její společenskou roli?“ ptá se spisovatel a jeden z organizátorů sjezdu
David Zábranský. Svou otázkou zároveň přibližuje první téma, na které spisovatelské setkání
zacílí – vztah mezi literaturou a českou společností. O něm promluví například filosof Václav
Bělohradský nebo spisovatelka Petra Hůlová. Páteční část programu potom uzavře debata o
poezii, ve které vystoupí mimo jiné básníci Adam Borzič a Ondřej Buddeus.
V sobotu se účastníci sjezdu hodlají věnovat poměrům v české próze a především státní
kulturní politice s důrazem na financování literatury. Vystoupí literární teoretik z Karlovy
univerzity Petr A. Bílek, prozaik Jiří Kratochvil nebo šéf Svazu českých knihkupců a
nakladatelů Martin Vopěnka. Všechny tematické bloky drží jednotný model, kdy po tradičních
sjezdových příspěvcích následuje panelová diskuse. Podrobnější přehled účastníků a
debatovaných témat naleznou zájemci v programu na webových stránkách Asociace.
Sjezd je otevřený všem odborným i laickým zájemcům o literaturu, novinářům, studentům a
čtenářům a vstup na něj je volný. Zájemci, kteří se prvního spisovatelského setkání
v polistopadové historii nebudou moci zúčastnit, pak mají příležitost sledovat jeho ozvěny na
facebookovém účtu Asociace spisovatelů, na Twitteru pod hashtagem #sjezdspisovatelu i
v partnerských médiích: A2, Hostu nebo Tvaru.
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Pro další informace se může obracet na organizátory sjezdu:
Adam Borzič (básník, šéfredaktor literárního časopisu Tvar):
Jan Němec (prozaik, předseda Asociace spisovatelů):
David Zábranský (prozaik, šéfredaktor Portálu české literatury):

+420 608 380 263
+420 731 416 146
+420 777 889 673

Vratislav Maňák (prozaik, mluvčí sjezdu):

+420 604 465 232
media@asociacespisovatelu.cz
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