
CESTOVNÍ LITERÁRNÍ SALON 
 
Cyklus inspirativních setkání s literaturou v jejích nejrůznějších podobách a stylech.  
Pořádá: NIPOS-ARTAMA 
Akce, která by pro účastníky měla být mj. motivací k četbě, je určena studentům a pedagogům 
vysokých i středních škol, pedagogům ZUŠ, DDM, SVČ a ZŠ, režisérům, vedoucím a členům 
divadelních souborů a všem dalším zájemcům od 15 let (děti do 15 let pouze s dospělým 
doprovodem). 
Každé setkání bude zaměřené na určitý literární žánr, styl nebo období a s ním související díla  
a autory.  
Setkání se budou konat na nejrůznějších místech ČR, vždy od pátečního podvečera do nedělního 
dopoledne. Při výběru místa konání bude kladen důraz na stylovou atmosféru a zážitek, aby byla 
představa doby a prostředí, v němž díla určitého stylu často vznikala nebo jím byla inspirována, 
pokud možno co nejúplnější. 
 

CTNOSTI A NEŘESTI BAROKNÍ DOBY 
 
První setkání Cestovního literárního salonu (30. 9. – 2. 10. 2011) bude věnováno  
období BAROKA. 
 
Uskuteční se ve východočeském KUKSU – v prostředí, které doslova ztělesňuje barokní dobu, nejen 
svou fascinující architekturou, ale také krajinnými scenériemi a veškerými atributy, které patřily 
k atmosféře a duchovnímu cítění barokní doby.  
 
S příjezdem účastníků počítáme v pátek 30. 9. nejpozději do 17.00 v Hostinci U Zlatého slunce 
v Kuksu.  
 
Během pátečního večera, celé soboty a nedělního dopoledne bude probíhat literárně-dramatická 
dílna, spojená s prohlídkou nejrůznějších míst a expozic hospitalu Kuks.  
V dílně se pokusíme společně hledat odpovědi na tyto otázky: Jak vnímal svůj svět barokní člověk? Jak 
k nám promlouvá barokní literatura, výtvarné umění, architektura? Co je v nás barokního a čím nás 
baroko může inspirovat? Pokusíme se také o vlastní (nejen) literární tvorbu. Jako prostředek nám 
poslouží metody dramatické výchovy.  
 
Sobotní večer pak věnujeme kulturnímu programu, který společně vytvoří účastníci. Bude 
příležitostí k uplatnění co největšího množství způsobů interpretace literatury – sólový přednes, 
čtení, scénické čtení, zhudebněná literatura, divadlo, apod. 
V programu, který se za příznivého počasí bude konat v lesním Betlémě M. B. Brauna, budou vítány 
nejen literární texty, které vznikly přímo v barokní době, ale také ty, které se k baroku jakýmkoli 
způsobem vztahují. Účastníci musí předem dát vědět, jakým způsobem do programu chtějí přispět, 
aby bylo možné připravit pro všechna vystoupení co nejlepší podmínky. 
 
Po celou dobu setkání se o Vás budou starat lektoři dílny: Markéta Nečasová,  
Daniel Razím a Antonín Šimůnek (mimo další profese pedagogové a lektoři dramatické výchovy). 
Vydejte se s námi nahlédnout do uměleckého a myšlenkového období, které dalo české a moravské 
krajině nejen tvář, ale i ducha a duši. 
 
Kurzovné: Předpokládaná maximální cena 1000 Kč nebo 800 Kč (studenti) podle počtu zájemců.   
Ubytování a strava: Ubytování (na postelích ve vlastních spacích pytlích) a stravování (společné 
obědy a večeře), bude zajištěno v Hostinci U Zlatého slunce a je zahrnuto do účastnického poplatku.  
Cestovné je ve vlastní režii účastníků. 



 
Máte-li o účast v semináři zájem, vyplňte pečlivě přihlášku a pošlete ji co nejdříve, ale nejpozději do 
10. září 2011 na adresu: Daniel Razím, NIPOS-ARTAMA,  P. O. BOX 12/ Blanická 4, Praha 2, 120 21, 
nebo na e-mail: razim@nipos-mk.cz 
 
Podrobné informace o průběhu setkání, dílně a lektorech budou upřesněny na www.artama.cz 
(umělecký přednes a divadlo poezie). 
 

ZÁVAZNÁ PŘIHLÁŠKA  na seminář CESTOVNÍ LITERÁRNÍ SALON 
 

1. setkání - CTNOSTI A NEŘESTI BAROKNÍ DOBY 
 
30. září – 2. října 2011, KUKS 
 
Jméno a příjmení: 
 
Adresa:                                                                                                   
 
Datum narození: 
 
Mobilní telefon: 
Telefon domů:  
Telefon do zaměstnání: 
 
E – mail: 
 
Škola nebo zařízení, kde pracuji s dětmi nebo mládeží: 
 

• Do společného sobotního programu se chystám přispět (uveďte, zda jde o přednes, čtení, hudební 

vystoupení, divadlo, apod.): 

autor (překladatel) a název textu (vystoupení): 

přibližná délka: 

počet účinkujících (v případě, že se jedná o společné vystoupení více lidí): 

 
Účastnický poplatek uhradím nejpozději do 10. září 2011 - vyberte jednu variantu a zaškrtněte  

1) převodem na účet (po obdržení vaší přihlášky vám zašleme číslo našeho konta a přidělený 
variabilní symbol) 

2) složenkou  - kterou vám pošleme na vaši adresu 
3) na základě faktury (vyplňte přesnou fakturační adresu): název školy (přesný, např. podle 

zřizovací listiny), IČ, adresa školy 
 

• Mám zájem o ubytování na posteli ve vlastním spacím pytli a o společné stravování  

v Hostinci U Zlatého slunce  ANO x NE 

 

Datum:      Podpis: 

 


