
 

BOHEMISTICKÝ SEMINÁŘ 2017 
 

9. července 2017 

příjezd v odpoledních/večerních hodinách  

20:00    Oficiální přivítání, společenský večer 

 

10. července 2017 

9:00-10:00   Petr Bílek: Současná česká próza 
10:00-11:00   Vladimír Papoušek: Co se v české próze ztrácí a znovu objevuje 
11:00-12:00   Michal Bauer: Současná česká poezie  
 

12:00-13:30 oběd  
 

13:30-14:30   Radim Kopáč: Současný český komiks 

14:30-17:00   Česká literatura v překladu 
 

Ivo Kareš: Kohoutí kříž – šumavská německá literatura 
http://kohoutikriz.org 
Radim Kopáč: Česká literatura v překladu a podpora překladu 
Tomáš Kubíček: Bibliografie překladu – projekt 
Tomáš Kubíček: Česká republika na zahraničních veletrzích a strategie podpory 
české literatury v zahraničí 
 

19:00    Slavnostní večer: udělení Ceny Premia Bohemica  
   Přednáška vítěze ceny 
 
20:00    Raut / večeře 

20:30    Petr Váša: Fyzické básnictví 

Petr Váša (* 7. února 1965, Brno) je český básník, hudebník, textař, skladatel, výtvarník, experimentální 
herec a vysokoškolský pedagog, jenž je také označován souslovím fyzický básník. Vystudoval dějiny umění 
na Filosofické fakultě Masarykovy univerzity. Je znám jakožto velký improvizátor a neustálý hledač 
neotřelých uměleckých postupů a patří mezi nejoriginálnější české umělce současnosti. 

 

 

  



11. července 2017 

I. BLOK    Translatologický workshop 

9:30 – 10:00  Petr Onufer: Vydávání české literatury v anglosaských zemích 
10:00 – 12:00  Ladislav Nagy, Petr Onufer, Martin Pokorný: Překladatelský workshop 
 (Diskuze nad anglickými překlady Jirotkova Saturnina a Jedličkova Kde život náš je 

v půli se svou poutí: jazyková úskalí, převod reálií, zpřístupnění cizímu publiku) 
 

II. BLOK   Dětská literatura 

  9:30 – 10:30   Hana Lavičková: Současná česká literatura pro děti a mládež 
10:30 – 11:30   Joachim Dvořák: Diskuse s nakladatelem dětské literatury 

https://duha.mzk.cz/clanky/rozhovor-s-joachimem-dvorakem 
 

Joachim Dvořák je nakladatelem a editorem. Na Karlově univerzitě vystudoval speciální pedagogiku a 

žurnalistiku. Od roku 1990 je šéfredaktorem a později i vydavatelem Labyrint revue. První knížka pod 

značkou jeho nakladatelství Labyrint vyšla v roce 1992. V produkci se soustředí zejména na původní i 

překladovou beletrii, knihy o umění, komiks a literaturu pro děti. V letech 2006–2015 spoluorganizoval 

mezinárodní festival KomiksFEST! a od prosince 2014 vydává také časopis pro děti Raketa. 

 

11:30 – 12:30   Ivana Pecháčková: Setkání s autorem dětské literatury 
https://duha.mzk.cz/clanky/sarajevska-princezna 

Ivana Pecháčková (*1958) Po gymnáziu v Olomouci vystudovala výrobně ekonomickou fakultu VŠE a pět let 
pracovala jako komerční inženýrka v čerpadlářském oboru. Krátce pracovala také na FF UK a rektorátě UK. 
Přeložila ke třem desítkám knih, mimo jiné Ferlinghettiho prózy a divadelní hry Nefér argumenty života, 
Rutiny nebo Lásku ve dnech vášní. V roce 1995 založila nakladatelství Meander, v němž vydává knihy 
předních českých umělců. Píše pro děti, překládá, publikuje. 

12:30 – 14:00   oběd 

 
14:30    České Budějovice jako mnohonárodnostní kulturní fenomén  

(komentovaná prohlídka města a jeho historie) 
 
18:30    Ondřej Buddeus: České literární centrum se představuje 
19:00    Petr Minařík a Pavel Řehořík: 365MAČ a jeho autor  
 
20:00    Raut / večeře 
 
20:30   Jan Cempírek: autorské čtení 
  



12. července 2017 

Poznávací výjezd 

8:45   odjezd autobusem do Zlaté koruny 

9:30 – 11:30  Zlatá Koruna  (exkurze) 

 

12:00    oběd (Prima restaurace) 

 

13:00    Prohlídka zámku v Českém Krumlově (trasa I a II) 

16:30   Centrum Egona Shieleho 

 

Návrat do Českých Budějovic 

 

19:00    Panelová diskuse: Problémy  a potřeby zahraniční bohemistiky 

 

20:00    Raut / večeře 

 

20:30   Jiří Hájíček: autorský pořad 

 

Jiří Hájíček (* 11. září 1967 České Budějovice). Ve svých povídkách a románech reflektuje především 

prostředí jihočeského venkova. V roce 2006 získal cenu Magnesia Litera za prózu se svým románem Selský 

baroko. Jaroslav Rudiš vybral Hájíčkův román Rybí krev do Finnegan's List pro rok 2013, seznamu děl, která 

by měla být více překládána do evropských jazyků Společnosti evropských autorů. Rybí krev byla následně 

vyhlášena knihou roku v soutěži Magnesia Litera 2013. V roce 2015 byl hostem 16. ročníku Měsíce 

autorského čtení. Román Děšťová hůl zvítězil v anketě Kniha roku Lidových novin 2016. V roce 2016 Dan 

Wlodarczyk podle knihy Jiřího Hájíčka natočil film Zloději zelených koní. 

 

 

13. července 2017 

odjezd v dopoledních hodinách 

 

 

 


