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vyhlašuje 

výběrové řízení na měsíční tvůrčí pobyty v oblasti literární tvorby  

do německého Wiesbadenu a Brém v roce 2012. 
 

O rezidenční pobyt mohou žádat básníci, prozaici a dramatici, kteří mají české občanství a žijí  
v České republice.  

Účastníkovi bude hrazeno: ubytování a náklady spojené s pobytem ve výši 1.000 EUR (dále stipendium) 
Termíny pobytů (na dobu 4 týdnů): 

květen 2012+ září nebo říjen 2012 – Brémy 
říjen 2012 – Wiesbaden 

 
Žádost o udělení stipendia na tvůrčí pobyt 

 
 musí obsahovat 

 
I. Přihlášku, čitelně vyplněnou ve všech bodech. 
 
II. Přílohy  
 

a) Motivační dopis v češtině s popisem, co autor od stipendia očekává, na čem a v jakém rozsahu hodlá 
pracovat a pro které místo žádost podává (celkem do dvou stran formátu A4).   
b) Profesní životopis žadatele v češtině. 
c) Přehled napsaných a vydaných děl.  
d) Předloha dvou literárních příspěvků vydaných v cizí režii (tj. ne sám sobě) v max. rozsahu 10 stran. 
 

Podmínky pro podání žádosti 
 

Žádost zpracovanou podle uvedených podmínek zašlete Lucii Černohousové  
na e-mailovou adresu info@prager-literaturhaus.com s uvedením předmětu „Rezidence,“ příp. poštou na 

adresu Pražský literární dům autorů německého jazyka, Ječná 11, 120 00 Praha 2. Upřednostňujeme zaslání 
dokumentace elektronickou poštou. 

 
Uzávěrka přihlášek 

pátek 5. února 2012 /razítko pošty/ 
 
Žádosti předložené po termínu nebo neúplně či chybně zpracované nebudou do výběrového řízení zařazeny. 
Zaslané žádosti posoudí komise složená s odborníků a donorů; o výsledku výběrového řízení budou předkladatelé 
vyrozuměni nejpozději do 29. února 2012. 
Vybraný literát má povinnost informovat o podpoře Pražského literárního domu autorů německého jazyka a 
německého partnera v díle, na kterém během pobytu pracoval, příp. pro ně během pobytu získal inspiraci. 
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Přihláška do výběrového řízení o udělení stipendia na tvůrčí spisovatelský pobyt  
(nehodící se škrtněte):  

Brémy – květen 2012 + září nebo říjen 2012 
Wiesbaden – říjen 2012 

 
 

Jméno a příjmení: 
 
Datum a místo narození: 
 
Adresa trvalého pobytu:                  PSČ:  
Tel.:                                    Fax:                            E-mail: 
 
www adresa:  
 
Kontaktní adresa:                                             PSČ: 
 
Předchozí studijní/pracovní pobyty v zahraničí přesahující délku tří týdnů: 
 
 
 
 
Úroveň znalosti německého, anglického nebo jiného cizího jazyka:   
 

 
 
Prohlašuji, že údaje uvedené v této žádosti jsou správné a pravdivé. 
 
 
V Praze dne………...... 
 
 
 
 
Podpis žadatele/žadatelky 
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