
 
 

Hodnocení projektu Literární večery v Třinci 2016 str. 1 

Závěrečná zpráva o projektu – literární akce (průběžná celoroční činnost) 

Název projektu (dle žádosti):  Literární večery v Třinci 2016 (LVT) 

Název žadatele (dle žádosti):  Městská knihovna Třinec, příspěvková organizace 

Přidělená výše dotace: 75 000 Kč 

Celkové náklady na projekt (skutečné):  124 986 Kč 

LITERÁRNÍ VEČERY V TŘINCI 2016 BYLY OPRAVDOVÁ UDÁLOST 

Cílem projektu bylo pořádání celoročního cyklu literárních pořadů 

zaměřených na setkávání se současnou literární tvorbu 

doprovázená hudební tvorbou v regionálním kontextu. 

V žádosti o podporu Ministerstva kultury ČR jsme si vytyčili cíl, že se Literární večery v Třinci 

v roce 2016 stanou událostí. A tak se také stalo, protože byl v pořadí už 6. ročník tradičního 

kulturního programu Knihovny Třinec, opravdu událost, což dokládá rekordní návštěvnost 

i jedni z nejzajímavějších hostů, kteří doposud Třinec navštívili. Potvrdilo se nám, že kvalitní 

kultura, a především živá literatura, má i v prostoru industriálního města své podstatné místo. 

A přestože jsme za projektem na konci roku udělali tlustou čáru, tak to neznamená definitivní 

konec a nadále budeme pokračovat v našem snažení nabízet místním a ostatním návštěvníkům 

netradiční a zajímavé zážitky. Více ale v následujícím shrnutí a zhodnocení.  

V březnu jsme začali tradiční spoluprací s festivalem dokumentárních filmů o lidských právech 

Jeden svět Třinec. Pole působnosti jsme tentokrát rozšířili o region Frýdecka-Místecka a téma 

soutěže byl DOMOV. Žákům základních a středních škol jsme nabídli prostor pro poměrně 

široké uchopení toho, co pro ně DOMOV znamená, ale také to, jak ho vnímají v kontextu 

aktuálních společenských událostí. Přestože do soutěže dorazilo „pouze“ 24 příspěvků, podařilo 

se nám vybrat 10 nejlepších textů, které byly následně oceněny. Absolutním vítězem se stal 

Tomáš Suchý, mladý a nadějný autor, který získal také speciální ocenění – víkendový kurz 

tvůrčího psaní s Markem Šindelkou. 

Po předání cen dostal prostor jeden z porotců – Jan Nemček, který v Třinci představil texty 

ze své debutové básnické sbírky Proluka (vydal Perplex). Hudebním hostem byl DJ Michal 

Strmiska. 

V dubnu se nám podařilo splnit si dlouhodobý sen, a také rest z minulých ročníků a poprvé jsme 

u nás přivítali autory ze Slovenska, o které byl u nás velký zájem také z toho důvodu, že v Třinci 

žije početná slovenská národnostní menšina. V Třinci ze svého románu Pátá loď, ale 

i z novějších textů, četla spisovatelka Monika Kompaníková. Lyrické texty na pomezí poezie 

a rapu prezentoval Bene a jako hosta si k sobě přizvali významného českého spisovatele Marka 
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Šindelku. V rámci tohoto večera se nejen četlo, ale také diskutovalo o vztahu Čechů a Slováků 

a národních literatur. 

Hudebním hostem byla v současnosti asi nejzajímavější slovenská písničkářka a hudebnice 

Katarzia. 

V květnu jsme pokračovali komornějším večerem (co se týče počtu hostů) s Emilem Haklem, 

kterého na jeho prvním třineckém autorském čtení doprovodila dvojice hudebníků, kteří 

vystupují pod názvem Debbi Love. 

Červen v Třinci patřil Noci literatury. Ta nakonec byla jednou z nejúspěšnějších literárních akcí, 

která se za poslední dobu v Třinci uskutečnila. Navštívilo ji totiž téměř 200 návštěvníků a to 

i díky tomu, že do Třince přijal pozvání americký spisovatel Robert Fulghum společně 

s projektem LiStOVáNí. Program Noci literatury byl ale mnohem bohatší. Třincem prošel 

průvod zhruba 50 lidí, kteří se zastavovali na různých místech, kde zajímavé osobnosti nejen 

lokální společenské scény, četly úryvky ze svých textů nebo textů zahraničních autorů. 

Předčítajícími hosty byli známá česká dramatička Lenka Lagronová, spisovatelka a nakladatelka 

Barbora Baronová, ředitelka třinecké knihovny Martina Wolna, umělec a galerijní kurátor Jakub 

Adamec, místní dobrovolník Jaroslav Cienciala a ředitelka třineckého gymnázia Romana 

Cieslarová. Na závěr jsme poprvé vyzkoušeli v Třinci Silent Disco, tedy koncept tiché diskotéky, 

který se setkal s pozitivními ohlasy stejně jako celá Noc literatury. 

Po letní přestávce, v září, Literární večery v Třinci přivítaly špičku české slam poetry. Plná 

literární kavárna si užila vystoupení Lojzy Kvádra, Jana Jílka, Bio Mashi a Honzy Dibitanzla. 

V říjnu jsme se pokusili o jiný koncepční přístup a dát větší prostor našim hostům. Oslovili jsme 

tři zajímavé osobnosti z oblasti literatury, jež působí v Třinci nebo pochází z Třinecka – 

Vojtěcha Kučeru, Marcelu Kovaříkovou a Bogdana Trojaka. Každý z nich si k sobě pozval 

hosty, které chtěl představit třineckému publiku, případně se s nimi chtěl setkat v rámci jednoho 

večera. Básník Vojtěch Kučera si k sobě pozval básníka a esejistu Michala Maršálka a pianistu 

Michala Worka. Marcela Kovaříková, která se věnuje divadelní a literární výchově, si na svůj 

večer pozvala básníka a písničkáře Oldřicha Janotu, talentované a mladé třinecké herečky Soňu 

Mucinovou a Táňu Martynkovou a zpěvačky Tamaru Tomoszek a její sestru Dinu, které 

doprovodili místní jazzmani. A básník a spisovatel Bogdan Trojak k sobě pozval pianistku 

a hudebnici Beatu Hlavenkovou. Pestrý program přilákal do knihovny a literární kavárny 

početné publikum. 

To zavítalo i na Poslední Literární večer v Třinci, který se konal v prosinci a vystoupili na něm 

básníci z okruhu opavského nakladatelství Perplex – Dan Jedlička, Radek Fridrich a Kateřina 

Kováčová. Posledním hudebním hostem byli muzikanti ze skupiny Rudy Horvat Group. Jak 

se dá vytušit z popisu, tak se jednalo uzavření nejen roku, ale celých 6 let, kdy Literární večery 

v Třinci působily a od roku 2017 se promění jejich formát a také organizační složení týmu. Proto 

to (v podstatě jen pomyslné) rozloučení. Více v tomto textu: http://www.rznc.cz/kultura/neco-

konci   

http://www.rznc.cz/kultura/neco-konci
http://www.rznc.cz/kultura/neco-konci
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Jsme přesvědčeni o tom, že živá literatura z prostoru Třince nezmizí a to snad i díky budoucí 

podpoře Ministerstva kultury ČR. 

 

Změny v programu 

Náročná dramaturgie se však ani letos neobešla bez výjimek, ústupků a změn oproti 

avizovanému programu. 

V žádosti jsme uváděli, že se uskuteční 1 večer, kterým budeme reagovat na aktuální nabídku 

nebo poptávku, případně využijeme jedinečné příležitosti, která se nám naskytne. Proto jsme 

mohli uspořádat večer s významným českým spisovatelem Emilem Haklem a kapelou Debbi 

Love. 

Mírnou dramaturgickou změnou byl dubnový večer se slovenským autory. Hostem byl také 

český spisovatel Marek Šindelka. 

Součástí Slam poetry nebylo z technických důvodů možné uskutečnit hudební vystoupení, ale 

kompenzací bylo navýšení počtu vystupujících z původních tří na čtyři. Vzhledem k časové 

vytíženosti našich hostů se bohužel nepodařilo uskutečnit workshop. 

I přes aktivní vyjednávání a pokus o spolupráci s Polským institutem v Praze se nám nepodařilo 

přivézt do Třince žádného zajímavého polského autora. 

Den poezie nahradil Poslední Literární večer v Třinci, který byl rovněž věnován poezii. 

 

Fotogalerii, plakáty, pozvánky a grafiku doprovázející jednotlivé večery najdete zde: 

https://www.facebook.com/literarni.vecery.trinec  

Zároveň přikládáme výčet zmínek v médiích spolu s výstupy. 

Informace o ohlasech, o zájmu o pořady, o návštěvnosti apod. 

V roce 2016 se v rámci Literárních večerů v Třinci uskutečnilo 9 literárních programů, které 

přivítaly 36 hostů (10 hudebních a 1 literárně-dramatický – projekt LiStOVáNí.cz). Celkem 

přišlo 510 diváků a návštěvníků, průměrná návštěvnost jednoho večera se tak vyšplhala na 57. 

Rok 2016 tak byl historicky nejúspěšnější za celou dobu konání Literárních večerů v Třinci. 

 

Název literárního programu Počet návštěvníků 

Vyhlášení literární soutěže DOMOV 

a Jan Nemček 

36 

Kompaníková, Bene, Šindelka a Katarzia 49 

Emil Hakl a Debbi Love 31 

https://www.facebook.com/literarni.vecery.trinec
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Noc literatury 195 

Slam Poetry 51 

Vojtěch Kučera, Michal Maršálek 

a Michal Worek 

18 

Marcela Kovaříková a hosté 48 

Bogdan Trojak a Beata Hlavenková 40 

Dan Jedlička, Radek Fridrich, 

Kateřina Kováčová a Rudy Horvat Group 

42 

 

V lokálních médiích (denících a týdenících) jsou pravidelně otiskovány pozvánky 

a ve spolupráci s regionálním týdeníkem Hutník byly v rámci rubriky Svět mladých otisknuty 

vítězné práce z literární soutěže DOMOV. Více v přiložené zprávě o výstupech v médiích 

Zájem o naše pořady je víceméně konstantní. Publikum tvoří především žáci místních středních 

škol, vysokoškolští studenti a lidé ve věku do 50 let, ale i senioři. 

Fotogalerii, plakáty, pozvánky a grafiku doprovázející jednotlivé večery najdete na: 

 facebook.com/literarni.vecery.trinec 

 knihovnatrinec.cz/projekty  

 

 

 

 

 

 

 

 

Zpracoval Jan Delong, v Třinci 10. ledna 2017 

 

https://www.facebook.com/literarni.vecery.trinec
http://knih-trinec.cz/index.php?id=informace/projekty

