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Literárně – hudební salon
20:00

Literární salon, o. s. organizuje již několik let literární večery v neoficiálních prostorech, zaměřené 
na začínající autory, a to především na autorská čtení, jeho vedlejší činností je vydávání knížek těch-
to autorů. V roce 2007 Literární salon započal svou vydavatelskou činnost, každý rok v něm vychází 
3 básnické sbírky začínajících českých básníků. Na tyto knihy byl velký ohlas v médiích (Česká tele-
vize, Český rozhlas, Lidové noviny, Právo, Tvar, Host, A2, Portál české literatury atd.).

www.literarnisalon.cz

Ondřej Macura (*3. 1. 1980) Žije v Praze. 
Vystudoval český jazyk a literaturu a slavisti-
ku na Filozofi cké fakultě Univerzity Karlovy. 
Pracuje jako středoškolský učitel. Publikoval 
několik literárněhistorických studií, dále poe-
zii a prózu v časopisech Tvar, Dobrá adresa 
a Weles, v antologii Cestou (Weles 2004) a sbor-
níku z česko-francouzského festivalu poezie 
Poésies de Paris à Prague/ Poezie mezi Prahou 
a Paříží (Avant-post/Boulvart 2007). Svou poe-
zii prezentoval na několika autorských čteních 
a na stanici Vltava. Vydal básnickou sbírku Indi-
cie (Tvar 2007) a Žaltář (Literární salon 2008). 
V roce 2009 mu vyjde román Netopýři.

Viktor Špaček (*14. 5. 1976) Žije v Praze. 
V letech 1994 až 1998 studoval na Pedagogické 
fakultě UK češtinu a dějepis. Poté přešel na katedru 
sochařství na VŠUP v ateliéru Kurta Gebauera, kte-
ré ukončil v roce 2004. Vystavoval na kolektivních 
výstavách v Praze, Zlíně, Kolíně a Klatovech. Od roku 
1995 se spolupodílí na organizaci výtvarně - hudeb-
ně - divadelně - literárního festivalu Různá kolečka 
a divné páčky. Působí jako knihovník. Básně publi-
koval v časopisech Tvar, Host, Babylon a ve sborníku 
z česko - francouzského festivalu poezie Poésies de 
Paris à Prague/ Poezie mezi Prahou a Paříží (Avant-
post/Boulvart 2007). V roce 2007 vydal básnický debut 
Zmínky a případky v nakladatelství Literární salon.

LITERÁRNÍ SALON, o. s. a ČESKÉ DOTEKY HUDBY EM-ART, o. p. s. vás srdečně zvou 
na další dva večery literárně – hudebního salonu v prosinci 2009:

Jan Šťastný
umělecký přednes

Saša Rašilov
umělecký přednes

Jaromír Klepáč
klavír

Jan Brabec  Kirckaldy

Simona Racková  Přítelkyně

Eva Košinská  Solný sloup

Jakub Bělan  Stín (Rozplyneš se)

www.ceskedotekyhudby.cz


