Stiftelsen Solgløtt, org. nr. 994 163 975
Zpráva o projektu

1. Název projektu: Přátelé Jaroslava Haška sobě!
2. Prostředky přidělené nadací: 10 000 NOK
3. Kdo projekt provádí: Jaroslav Šerák, U Silnice 359, 161 00 Praha 6, Česko a Jomar
Hønsi, Torshovgata 15C, 0476 Oslo, Norsko
4. Kontaktní e-mail: jarda@serak.cz jomar@honsi.org
5. Trvání projektu: 05/2016 – 10/2016, zpráva podána za celé období.
6. Cíl projektu: vydání knihy „Jaroslav Hašek, sebrané verše“
7. Náplň projektu: Kniha přináší poprvé v historii ucelenou sbírku všech Haškových básní,
které se dosud podařilo nalézt v různých dokumentech a publikacích. Básně vznikaly
průběžně za jeho krátkého života. Odrážejí se v nich Haškovy prožitky v dané životní
etapě. Seřazeny chronologicky jsou tedy obrazem spisovatelova osudu a zároveň
pohledem do historie z počátku 20. století. Celá sbírka je doplněna bohatými edičními
poznámkami, zajímavými črtami z Haškova života, vysvětlivkami a unikátními
fotografiemi vesměs z literárních a pozůstalostních archivních fondů. Některé básně ve
sbírce byly zveřejněny jen v dobovém tisku nebo nebyly dosud publikovány. Na obálce
vázané knihy (224 stran), naleznete málo známou reprodukci olejomalby portrétu
Jaroslava Haška od akademického malíře Karla Patáka.
8. Výsledky projektu: projekt skončil úspěšně. Kniha byla vyrobena v nakladatelství
Machart, s.r.o., Lidická 669, 266 01 Beroun, nákladem 800 výtisku. V současnosti je
kniha v prodeji asi v třiceti knižních obchodech. Ze zákona byly zaslány povinné výtisky
určeným knihovnám a institucím. Získané prostředky z prodeje knihy budou použity na
provoz webhostingu „Virtuálního muzea Jaroslava Haška a Josefa Švejka“.
9. Odkazy na relevantní webové stránky:
Virtuální muzeum Jaroslava Haška a Josefa Švejka
Norské stránky k tématice románu Jaroslava Haška
Nakladatelství Machart
FB stránka o knize
Ukázka z knihy
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10. Obrazový materiál:

Obal knihy

11. Přílohy – [bez příloh]
12. Datum podání zprávy: 21. listopadu 2016
13. Zprávu podává: Jaroslav Šerák
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