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Vážené kolegyně, vážení kolegové,

spolupořádající organizace se rozhodly u příležitosti 100. výročí narození Ladislava 
Dvořáka (1920-1983), básníka a prozaika, autor literatury pro děti, překladatele, 
publicisty, literárního historika, uspořádat odborný seminář a kulturní akce, které 
připomenou jeho život a dílo.

Cílem semináře je pohled na Dvořákovo dílo i život. Chceme sledovat Dvořákovu 
literární tvorbu pro dospělé a pro děti, její kritickou a čtenářskou reflexi i vztahy 
s dalšími spisovateli. Jde nám o variabilitu přístupů a interpretací, nové perspektivy, 
neotřelé výklady a definice přesahů, které dílo skýtá, o zachycení podstaty proměn 
autorovy poetiky a stylu, jejich usouvztažnění s proměnami české literatury v etapách 
vývoje, jaké představovala 50. léta, léta 60. a období normalizace. Pro všechna tato 
období nabízí dílo cenný materiál k reflexi. Obdobně tomu bude u Dvořákova života 
od jeho dětství a mládí v Krásněvsi a Velkém Meziříčí, přes kritické roky druhé světové 
války, po vysokoškolská studia a život v Praze, nesouhlas s totalitním režimem po roce 
1948 a podpis Charty 1977.

Účast na semináři přislíbili mj. dr. Michal Jareš z  Ústavu pro českou literaturu 
Akademie věd České republiky, editor Robert Krumphanzl z Nakladatelství Triáda, 
prof. dr. Vladimír Křivánek, CSc., z Pedagogické fakulty Univerzity Hradec Králové.

K aktivní účasti na připravovaném semináři, který se uskuteční v prostorách Gymnázia 
Velké Meziříčí, jsou zváni zájemci o vymezené téma. Očekávaná délka příspěvků je 
20 minut. Adekvátní prostor bude vyhrazen diskusi. Přihlášku s  návrhem tématu 
referátu a anotací v rozsahu do sedmi řádků zašlete v elektronické podobě nejpozději 
do 15. června 2020 na níže uvedenou kontaktní adresu J. Bílka. Organizátoři si 
vyhrazují právo rozhodnout o zařazení přihlášených příspěvků do konečného 
programu, volná jsou tři místa. Vybraní referenti budou vyzváni k vystoupení 
a k odevzdání článku do periodika Západní Morava do 10. ledna 2021, přičemž redakci 
periodika je vyhrazeno právo rozhodnout o úpravě jednotlivých příspěvků.



PŘIHLÁŠKA

na odborný seminář

Život a dílo Ladislava Dvořáka
pořádaný dne 18. září 2020 ve Velkém Meziříčí

(Přihlašovací formulář nebo přihláška ke stažení jsou k dispozici na uvedené 
internetové adrese.)

příjmení, jméno, tituly:

pracoviště:

kontaktní adresa / (e-mail):

název referátu:

anotace (do sedmi řádků):

***

datum:         podpis (elektronicky):
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Literárně dramatický pořad o Ladislavu Dvořákovi

„Dovědět se, jaký doopravdy jsem, co bych doopravdy udělal, kdyby… co bych skutečně řekl, kdyby… to je 
myslím u člověka posedlého tvořením ta nejvnitřnější pohnutka: odhalit neodhalitelné, zjevit, co nám může 
zjevit pouze smrt.“ Takto zní jedna z nalezených poznámek Ladislava Dvořáka, v deskách nadepsaných jeho 
rukou "Sentence. Ad chronos a kairos". Při příležitosti akce Život a dílo Ladislava Dvořáka se společně 
zamyslíme nad tím, kdo Ladislav Dvořák byl, vycházet budeme ze svědectví o jeho životě a z jeho díla. Režie 
Jaroslava Šiktancová.

Odhalení pamětní desky

Odhalení pamětní desky rodáku a spisovateli Ladislavu Dvořákovi v obci Krásněves. Promluví starosta obce 
Karel Uhlíř.

Kontaktní adresa pořadatele akce Život a dílo Ladislava Dvořáka

Obec Krásněves, starosta Karel Uhlíř, Obecní úřad, č. p. 52, 594 44 Radostín nad Oslavou, email: 
starosta@krasneves.eu, tel: 724 111 982, www.krasneves.eu.


