TÝDEN TVŮRČÍHO PSANÍ V BOUDĚ
Délka kurzu: 1 h 45 min
Anotace:
Pojďme sny změnit v realitu. Jaké sny? No přece ty o napsání vlastní knihy, povídky, příběhu,
článku… Že na to nemáte fantazii? Ale máte, všichni ji máme, jen je třeba ji občas
pošťouchnout, aby se probudila. Během takřka dvouhodinového workshopu nahlédneme do
kuchyně pisálků – spisovatelů, novinářů či marketingových textařů. Zjistíme, že psaní je fajn
dobrodružství!
Kurz bude veden přátelskou, lehkou, vtipnou formou, aby byl zábavný, pokud možno, pro
celé třídní kolektivy. Lektor předává své zkušenosti a postřehy, které získal během
patnáctileté praxe. Jelikož se jedná o úvod, na který později případně (pokud bude zájem)
naváže již podrobnější kurz, není workshop postaven na samotném psaní. Hlavním přínosem
je především motivace dětí do psaní a seberealizace.
Pro koho:
2. stupeň ZŠ a SŠ. Náplň kurzu bude přizpůsobena věku účastníků.
Orientační harmonogram:
1. hodina – povídání o psaní knih, o tom, jakých chyb se autoři na začátku dopouští, jaké
nástrahy je čekají a jak těžké je dostat se do cílové rovinky, také nahlédneme do světa
žurnalistiky a vyslechneme si historky z novinářského života
2. hodina – po krátké přestávce zapojíme žáky, probudíme jejich fantazii a kolektivně
zkusíme vymyslet námět knihy, povídky či jiného literárního díla, její úvod, základní kostru či
název
O lektorovi (Václav Votruba):
Několik let byl profesionálním novinářem, dnes se živí především jako copywriter, spisovatel,
fotograf a lektor. V roce 2016 vydal svůj první román Na pokraji a první díl hudební publikace
Kniha kovu, která získala ocenění Břitva v kategorii Kniha roku. Druhý díl vyšel v roce 2017,
třetí o rok později (také získal cenu Břitva). Celkem má na kontě 13 knih (pět beletristických a
osm faktografických) a na dalších pracuje. V poslední době se také věnuje svému
videopodcastu s názvem Vencova zašívárna, kde vede neformální rozhovory se zajímavými
osobnostmi z nejrůznějších oblastí. Jako lektor pracuje především s dětmi. Jezdí po školách a
knihovnách a je pravidelným lektorem Médiakempu, který každoročně organizuje Centrum
pro pomoc dětem a mládeži v Českém Krumlově.

