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3 Rezidenční pobyty v klášteře Broumov

Partneři a historie 

Program rezidencí v klášteře Broumov vznikl ve spolupráci Českého 
literárního centra, sekce Moravské zemské knihovny a Vzděláva-
cího a kulturního centra Klášter Broumov. Spočívá v koordinaci 
a zajištění tvůrčích rezidenčních pobytů umělců v oblasti literárního 
umění. Cílem programu, který funguje od roku 2017, je především 
poskytnutí času a prostoru pro nerušenou tvorbu a inspiraci uměl-
ců. Od roku 2018 jsou rezidence česko-polsko-německé. Partnerem 
za německou stranu je Goethe-Institut Česká republika, za polskou 
Vratislavský dům literatury. 

„Rezidenčnímu pobytu v Broumově 
v podstatě nelze nic vytknout – je do  
detailu přesně takový, jaká by podobná 
rezidence měla být. Zázemí je bezchyb-
né, stipendium adekvátní, výběr místa 
(ať už samotný klášter či Broumovsko 
jako takové) vynikající – průnik his-
torických, sociálních i geografických 
vlivů vytváří z Broumova nepřekona-
telný tvůrčí akumulátor, nabitý sotva 
vyčerpatelným potenciálem.“ 

—  Jan Smutný
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Kulturní aktivity Kláštera 
Broumov a Broumovsko

Vzdělávací a kulturní centrum Klášter Broumov provozuje v zahra-
dě broumovského kláštera rezidenční Literární domek. V areálu 
kláštera pořádá rozsáhlý kulturní program: koncerty, čtení v Art-
Café, vernisáže v Galerii Dům a řadu dalších kulturních a vzdělá-
vacích projektů pro děti i dospělé.

Broumovský výběžek je znám svými rozsáhlými skalními městy 
a unikátní církevní a lidovou architekturou. Barokní klášter Brou-
mov zastával funkci duchovního a hospodářského centra regionu. 
Klášter i klášterní zahrada byly vyhlášeny národní kulturní památ-
kou a v roce 2014 prošly rozsáhlou revitalizací.

„Prostředí kláštera je nesmírně 
krásné, stejně tak okolní příroda  
a důstojné zázemí rezidenčního domku. 
To všechno mělo velký vliv na to, že 
literární rezidenci, v mém případě, 
považuji za úspěšnou. Po dlouhé době 
jsem mohla „vypustit“ všechny rušivé, 
provozní záležitosti a soustředit se 
jenom na psaní nebo na přemýšlení 
o svém projektu. I fakt, že k pobytu 
rezident získává navíc stipendium, 
 je nezanedbatelný.“

—  Eva Prchalová
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Struktura rezidencí
Vzhledem ke geografické poloze a historii Broumova vznikla 
myšlenka mezinárodních rezidencí, které by prohlubovaly kontakt 
mezi českými, německými a polskými tvůrci v oblasti literatury. 
České literární centrum ve spolupráci s Goethe -Institutem Česká 
republika a Vratislavským domem literatury organizuje reziden-
ce česko -německé (jaro) a česko -polské (podzim). V Literárním 
domku má možnost souběžně tvořit vždy jeden český a jeden 
německý nebo polský rezident. Profesionálům v oblasti literatury 
- prozaikům, básníkům, esejistům, dramatikům a autorům lite-
ratury faktu či literatury pro děti a mládež, ilustrátorům, tvůrcům 
autorských knih a autorským dvojicím je poskytováno stipendium 
a ubytování v Literárním domku.

„O pobyt v broumovském klášteře 
jsem žádala z důvodu sběru podkladů 
pro připravovanou knihu týkající se 
místních uhelných dolů. Pobyt mi 
umožnil najít dostatek informací a také 
setkat se s dosud žijícími pamětníky, 
kteří mi pomohli objasnit údaje, jež 
nejsou nikde zpracované. Díky tomu 
jsem zde upravila původní koncept 
knihy a v danou chvíli na ní začínám 
pracovat.“

—  Lidmila Kábrtová
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Zázemí rezidenčního 
domku

Rezidenční prostory jsou v bývalém kuchařově domku, dnes 
Literárním domku v klášterní zahradě. V budově se jsou dva 
rezidenční pokoje, sdílená kuchyň a sociální zařízení. Pokoje 
rezidentů jsou oddělené a odhlučněné. Literární domek tvoří 
ideální zázemí pro tvorbu ve vkusně a jednoduše zařízeném 
interiéru. 

„Broumovský rezidenční pobyt 
je blahodárnou možností smysluplně 
a kreativně strávit čas uprostřed histo-
ricky významného, ale nedávnými dě-
jinami zraněného prostředí, z něhož se 
pomalu vzpamatovává. Je to velkorysý 
v neposlední řadě i geologický kontext, 
v němž se tu člověk měsíc pohybuje 
a cítí jeho vliv na sebe sama.“

—  Alena Wagnerová

Rezidenční pobyty v klášteře Broumov



Kontakt

VEŠKERÉ INFORMACE NALEZNETE: 
www.czechlit.cz

KONTAKT:  
Případné dotazy a přihlášky s požadovanými dokumenty posílejte 
na adresu: residencies@czechlit.cz 
S dotazy se můžete obrátit na tel.: +420 770 134 755

KOOPERUJÍCÍ INSTITUCE:
České literární centrum  
www.czechlit.cz/cz/
Moravská zemská knihovna  
www.mzk.cz/
Vzdělávací a kulturní centrum Klášter Broumov  
www.klasterbroumov.cz/cs/vzdelavaci-a-kulturni-centru
Goethe-Institut Česká republika  
www.goethe.de/ins/cz/cs/index.html
Vratislavský dům literatury  
www.domliteratury.wroc.pl/
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