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Ladění 

 literaturou faktu a poezií 

Jozefa Leikerta 

 

ANOTACE 

Ladění – konference pro učitele českého jazyka a literatury Zlínského kraje se po roční pauze opět 

vrací do Alternativy a zve pedagogy i knihovníky na komponovaný program představující ojedinělý 

literární záběr výrazné osobnosti česko-slovenského kulturního života – básníka a spisovatele 

literatury faktu JOZEFA LEIKERTA.   

V programu se představí jak samotný spisovatel, tak jeho přátelé a kolegové, kteří jeho literární 

tvorbu interpretují z dalších úhlů pohledu. Ve scénické kompozici Šepot kroků přednese Leikertovy 

verše Olga Strašáková za hudebního doprovodu violoncellisty Marka Teimera. Vzácné postřehy 

z dlouholetého přátelství nabídnou v rozhovoru se spisovatelem Miroslava Poláková a Jarmila 

Minaříková.  

 
TERMÍN   čtvrtek 7. října 2021 
 
MÍSTO     ALTERNATIVA - Kulturní institut Zlín 

Osvoboditelů 3778 
Zlín 760 01 

 

ČAS   8:30 – 15:30 hodin 

HARMONOGRAM 

 

      I.          8:30 – 10:00        Literatura faktu /J. Leikert/ 

                  Přestávka s občerstvením 

Zdroj fotografie: https://www.kfbz.cz/jozef-leikert-sepot-kroku-sepot-krokov 
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      II.        10:15 – 11:15         Šepot kroků /O. Strašáková, M. Teimer/ 

     III.       11:15 – 12:15         Poezie je osobní zpověď /J. Leikert – H. Lavičková/ 

     Společný oběd 

     VI.       13:00 – 15:30         V souznění /rozhovory: J. Leikert – M. Poláková – J. Minaříková/ 

 

PROTIEPIDEMIOLOGICKÁ OPATŘENÍ 

S ohledem na Mimořádné opatření MŠMT ČR z 26. srpna 2021 je nutné prokázat bezinfekčnost 

pořadateli akce před jejím započetím negativním laboratorním ATG/PCR testem, potvrzením o 

prodělání nemoci COVID-19 či certifikátem o dokončeném očkováním. 

 

Účast na konferenci je bezplatná 

 
Uzávěrka přihlášek je stanovena na 30. září. Poté obdržíte e-mail s upřesňujícími informacemi. 

 
Po předchozích zkušenostech prosíme o zařazení adresy ikap.cg@gmail.com do Vašeho  

e-mailového adresáře, aby se k Vám všechny potřebné informace v pořádku dostaly. 

 
 

 

 

 

Konference Ladění je realizována v rámci projektu „Implementace Krajského akčního plánu rozvoje 
vzdělávání pro území Zlínského kraje II“ 
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KONTAKTNÍ ÚDAJE:  

Mgr. Hana Lavičková, Ph.D. 
Odborný garant 
Střední odborná škola Luhačovice 
Mobil: + 420 603 97 27 79 
mail: ikap.cg@gmail.com 
adresa: Masarykova 101, Luhačovice 763 26 

 

 

Přihlášení 

Mgr. Kateřina Chludová 
Odborný řešitel 
Střední odborná škola Luhačovice  
Mobil: + 420 775 071 584 
mail: ikap.cg@gmail.com 
adresa: Masarykova 101, Luhačovice 763 26 

mailto:ikap.cg@gmail.com
mailto:ikap.cg@gmail.com
https://forms.gle/2EjECNEacpCsjeYv6
https://forms.gle/xhn1LeEAQFFTWFmk6
mailto:ikap.cg@gmail.com

