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BESEDY 
 
OSTRAVSKÁ LITERATURA 20. STOLETÍ 
Určeno pro: maturitní ročníky gymnázií, studenty VŠ, veřejnost, zaměstnance knihoven 
Termín realizace: dle dohody, kdykoliv během školního roku 
Přednáška se zaměřuje na vývoj ostravské literatury od počátku 20. století, kdy se Ostrava 
jako město začala výrazně rozrůstat, až po současný literární provoz. Posluchači se během 
přednášky seznámí nejen s významnými osobnostmi ostravské prózy a poezie, ale také 
s vybranými a čtivými ukázkami z jejich děl. 
V případě zájmu je možné přednášku konkretizovat do jednotlivých témat jako např. starší 
ostravská literatura, ostravská literatura po roce 1989 či nejmladší ostravská literatura.  
Klíčové kompetence: region, regionální literatura, kultura v regionu, ostravská literatura, 
osobnosti regionální literatury 
Vzdělávací oblast: literární, osobnostní výchova 
 
HOROR V OSTRAVSKÉ LITERATUŘE 
Určeno pro: maturitní ročníky gymnázií, studenty VŠ, veřejnost, zaměstnance knihoven 
Termín realizace: dle dohody, kdykoliv během školního roku 
Ostrava se brzy po objevení uhlí stala místem připomínajícím kulisy hororového filmu. Těžký, 
nepropustný vzduch zkažený rozličnými průmyslovými výpary, temné hory hald na obzoru a 
místo řeky stoka, vedoucí až k děsivým ruinám dříve tak velkolepého zámku. Děsivější než 
všechny tyto kulisy dohromady byla však mnohdy krutá každodenní realita, již zdejší 
obyvatelé zažívali. Posluchači se během přednášky seznámí s historií předválečných 
ostravských hororových braků i děl nejmladší generace hororových spisovatelů.  
Klíčové kompetence: region, regionální literatura, kultura v regionu, ostravská literatura, 
osobnosti ostravské literatury 
Vzdělávací oblast: literární, osobnostní výchova 
 
JAK PÍŠÍ MILENIÁLOVÉ? MLADÁ ČESKÁ PRÓZA A POEZIE 
Určeno pro: maturitní ročníky gymnázií, studenty VŠ, veřejnost, zaměstnance knihoven 
Termín realizace: dle dohody, kdykoliv během školního roku 
O mileniálech by se dalo bez nadsázky říct, že se jedná o generaci, s jakou se náš svět 
dosud nesetkal. Jde totiž o generaci, pro kterou je připojení k internetu takřka stejně důležité 
jako přístup k čerstvému vzduchu; ale též o generaci, která i když si na první pohled žije 
bezstarostný pohodlný život, tak přesto v mnohém strádá.  
Přednáška o tématech, které hýbou světem současné české literární omladiny.   
Klíčové kompetence: česká literatura, česká próza, česká poezie, čeští spisovatelé mladé 
generace 
Vzdělávací oblast: literární, osobnostní výchova 
 
KLASICKÁ I SOUČASNÁ POLSKÁ LITERATURA  
Určeno pro: maturitní ročníky gymnázií, studenty VŠ, veřejnost, zaměstnance knihoven 
Termín realizace: dle dohody, kdykoliv během školního roku 
Přednáška se zaměřuje na vývoj polské literatury od dob nejstarších až po současné polské 
bestsellery. Posluchači se během přednášky seznámí nejen s významnými osobnostmi 
polské prózy a poezie, ale také s historickým kontextem daného období. Přednáška je 
doprovázena ukázkami z děl vybraných autorů. 
V případě zájmu je možné přednášku konkretizovat do jednotlivých témat, ať už jde o starší 
polskou literaturu či naopak o témata literatury novější, tzn. polská literatura 20. století, 
nejnovější polská literatura a její bestsellery. 
Klíčové kompetence: Polsko, polská literatura, polská kultura, osobnosti polské literatury 
Vzdělávací oblast: literární, osobnostní výchova 
 
 
 



FENOMÉN: POLSKÁ LITERÁRNÍ REPORTÁŽ 
Určeno pro: maturitní ročníky gymnázií, studenty VŠ, veřejnost, zaměstnance knihoven 
Termín realizace: dle dohody, kdykoliv během školního roku 
Díla polských reportérů patří již léta mezi nejprodávanější tituly evropské non-fiction 
literatury. Přednáška se zaměřuje na vývoj žánru literární reportáže, posluchači se během ní 
seznámí s klasiky polské reportážní školy a předně pak s jejími současnými zástupci. 
Beseda je doprovázena ukázkami z děl vybraných autorů. 
Klíčové kompetence: Polsko, polská literatura, polská kultura, osobnosti polské literatury 
Vzdělávací oblast: literární, osobnostní výchova 
 
LITERÁRNÍ PROCHÁZKY 
 
OSTRAVA – MĚSTO LITERATURY  
Určeno pro: maturitní ročníky gymnázií, studenty VŠ, veřejnost, zaměstnance knihoven 
Termín realizace: dle dohody, kdykoliv během školního roku 
Doba trvání: cca 140 minut 
Sraz: tramvajová zastávka Stodolní 
Cílem této komentované procházky po historickém centru Ostravy je seznámit její účastníky 
se zdejším literárním provozem. Při procházení města si ukážeme místa, kde v Ostravě bují 
(či bujel) literární život a kde se scházejí básníci a ostatní umělci. Nebude chybět ani čtení 
ukázek z děl autorů jak starší, tak mladší generace.  
Klíčové kompetence: region, regionální literatura, kultura v regionu, ostravská literatura, 
osobnosti ostravské literatury 
Vzdělávací oblast: literární, osobnostní výchova 
 
*Tento okruh může být rozdělen také do dvou samostatných literárních procházek. Viz níže. 
 
OSTRAVA – MĚSTO LITERATURY I 
OSTRAVSKÁ LITERATURA OD PAVOUKA K LESU 
Určeno pro: maturitní ročníky gymnázií, studenty VŠ, veřejnost, zaměstnance knihoven 
Termín realizace: dle dohody, kdykoliv během školního roku 
Doba trvání: cca 80 minut 
Sraz: tramvajová zastávka Stodolní 
Cílem této komentované procházky po historickém centru Ostravy je seznámit její účastníky 
s porevoluční ostravskou literární scénou, ale také se stále žhavou literární současností. Při 
procházení města si ukážeme místa, kde v Ostravě bujel (či nadále bují) literární život a kde 
se scházejí básníci a ostatní umělci. Nebude chybět ani čtení ukázek z děl vybraných autorů. 
Klíčové kompetence: region, regionální literatura, kultura v regionu, ostravská literatura, 
osobnosti ostravské literatury 
Vzdělávací oblast: literární, osobnostní výchova 
 
OSTRAVA – MĚSTO LITERATURY II 
NEJMLADŠÍ OSTRAVSKÁ LITERATURA 
Určeno pro: maturitní ročníky gymnázií, studenty VŠ, veřejnost, zaměstnance knihoven 
Termín realizace: dle dohody, kdykoliv během školního roku 
Doba trvání: cca 80 minut 
Sraz: u sochy Leoše Janáčka na Jiráskově náměstí 
Zajímá vás, jaká témata hýbou světem ostravské literární omladiny nebo spíše to, kde místní 
mladí spisovatelé po večerech paří? Cílem této komentované procházky po historickém 
centru Ostravy je seznámit její účastníky s mladou ostravskou literární scénou. Při 
procházení města si ukážeme místa, kde to v Ostravě literárně žije a nejen to! Procházku 
bude doprovázet čtení ukázek z děl mladých ostravských spisovatelů.  
Klíčové kompetence: region, regionální literatura, kultura v regionu, ostravská literatura, 
osobnosti ostravské literatury 
Vzdělávací oblast: literární, osobnostní výchova 



OSTRAVSKÉ LITERÁRNÍ STOPY JAROSLAVA ŽILY 
Určeno pro: maturitní ročníky gymnázií, studenty VŠ, veřejnost, zaměstnance knihoven 
Termín realizace: dle dohody, kdykoliv během školního roku 
Doba trvání: cca 150 minut 
Sraz: Mariánské náměstí 
Cílem této komentované procházky po Mariánských Horách a historickém centru města je 
seznámit její účastníky s postavou jednoho z nejvýraznějších ostravských tvůrců 
polistopadové literatury, s Jaroslavem Žilou. Při procházení města navštívíme místa, která 
tohoto osobitého básníka a prozaika rodem z Moravskoslezských Beskyd formovala a v 
nichž snad zanechal i kousek sebe.  
Klíčové kompetence: region, regionální literatura, kultura v regionu, ostravská literatura, 
osobnosti ostravské literatury 
Vzdělávací oblast: literární, osobnostní výchova 
 
OSTRAVSKÉ STOPY JANA BALABÁNA  
Určeno pro: maturitní ročníky gymnázií, studenty VŠ, veřejnost, zaměstnance knihoven 
Termín realizace: dle dohody, kdykoliv během školního roku 
Doba trvání: cca 150 minut 
Sraz: Matiční gymnázium v Ostravě 
Cílem této komentované procházky po historickém centru Ostravy je seznámit její účastníky 
s postavou jednoho z nejvýznamnějších českých spisovatelů současnosti, s Janem 
Balabánem, jenž byl s tímto městem spjat jako jen málokterý ze soudobých literárních tvůrců. 
Při procházení města navštívíme místa, jež tohoto autora formovala a v nichž nacházel 
inspiraci pro psaní svých podivuhodných existenciálně tíživých próz.  
Klíčové kompetence: region, regionální literatura, kultura v regionu, ostravská literatura, 
osobnosti ostravské literatury 
Vzdělávací oblast: literární, osobnostní výchova 
 
LITERATURA BOHUMÍNA 
Určeno pro: maturitní ročníky gymnázií, studenty VŠ, veřejnost, zaměstnance knihoven 
Termín realizace: dle dohody, kdykoliv během školního roku 
Doba trvání: cca 180 minut 
Sraz: Železniční stanice v Bohumíně  
Nový Bohumín představuje již odedávna evropsky důležitý dopravní uzel, neboť se tyčí na 
pomezí hned tří států. Město, vyrostlé z čista jasna poblíž zdejšího nádraží, zabydlelo s 
postupem let mnoho rozličných kultur a etnik, jejichž vzájemné soužití však nebylo vždy 
idylické. Cílem této komentované literární procházky po Novém Bohumíně je seznámit její 
účastníky s historií tohoto místa coby důležité lokality Moravskoslezského regionu a 
poukázat na jeho zajímavé kulturně-literární dědictví.  
Klíčové kompetence: region, regionální literatura, kultura v regionu, ostravská literatura, 
osobnosti ostravské literatury, Bohumín 
Vzdělávací oblast: literární, osobnostní výchova 
 
 
S HRŮZOU V ZÁDECH. LITERÁRNÍ „VÝŠLAP“ NA EMU PO STOPÁCH OSTRAVSKÝCH 
HORORŮ 
Určeno pro: maturitní ročníky gymnázií, studenty VŠ, veřejnost, zaměstnance knihoven 
Termín realizace: dle dohody, kdykoliv během školního roku 
Doba trvání: cca 180 minut 
Sraz: Restaurace Dáma Pyková v Komenského sadech 
Ostrava se brzy po objevení uhlí stala místem připomínajícím kulisy hororového filmu. Těžký, 
nepropustný vzduch zkažený rozličnými průmyslovými výpary, temné hory hald na obzoru a 
místo řeky stoka, vedoucí až k děsivým ruinám dříve tak velkolepého zámku. Děsivější než 
všechny tyto kulisy dohromady byla však mnohdy krutá každodenní realita, již zdejší 
obyvatelé zažívali. Vydejte se s námi po stopách předválečných ostravských hororových 



braků i děl nejmladší generace hororových spisovatelů.  
Klíčové kompetence: region, regionální literatura, kultura v regionu, ostravská literatura, 
osobnosti ostravské literatury 
Vzdělávací oblast: literární, osobnostní výchova 
 


