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CAFÉ NOBEL DĚTEM: KOMIKSY HRAVÉ I DRAVÉ! 
 
Čtete rádi komiksy? Zajímá vás, kdy vznikly ty nejstarší a jak se vlastně 
komiksy vytvářejí a kreslí? Dětským návštěvníkům Café Nobel Bez kofeinu 
o tom bude v úterý 4. června v ústecké kavárně Bárka vyprávět spisovatel, 
lektor a scénárista Jiří Walker Procházka. 
 
Projdeme se historií komiksů od starověku až po současnost. Dozvíte se, jaké 
jsou základní atributy a žánry komiksu, jaké umělecké i technické profese se při  
tvorbě kreslených příběhů uplatňují, a uvidíte řadu ukázek světových i našich 
komiksů. „Všichni účastníci obdrží pracovní listy, s jejichž pomocí si také 
vysvětlí komiksová pravidla, komiksovou řeč, citoslovce a piktogramy,“  zve 
koordinátor cyklu Café Nobel Frederik Velinský. „Budou přitom pracovat  
s obrázky vynikajícího komiksového výtvarníka, akademického malíře Karla 
Jerieho.“ 
  
Jiří Walker Procházka pracoval jako programátor, dělník v tiskárně, 
zásobovač, IT specialista, metodik či analytik. Od roku 2016 působí jako 
spisovatel, lektor či scénárista na volné noze. Píše romány a povídky žánrů sci -
fi či fantasy, detektivky, a díky manželce Kláře Smolíkové také dětské knihy  
a scénáře komiksů. O literatuře přednáší a vypráví žákům základních škol či 
středoškolákům, ale také dospělým čtenářům nebo posluchačům audioknih.  
 
Přednáška v kavárně Bárka kafe v Ústí nad Labem začne v 16:30 h. Místa si 
můžete rezervovat na adrese barkakafe@fokuslabe.cz. Další informace o Café 
Nobel naleznete na cafenobel.ujep.cz. 
 
Partnery Café Nobel jsou nakladatelství Academia a populárně vědecký 
magazín Českého rozhlasu Sever Planetárium. 
 
Fotografie k volnému užití: zdroj – archiv Jiřího W. Procházky 
 
Kontakt: 
Mgr. Frederik Velinský, frederik.velinsky@ujep.cz, 475 286 138 
 
 
Mgr. Jana Kasaničová, tisková mluvčí 
 
Café Nobel je cyklus přátelských setkání veřejnosti s vědci nad šálkem kávy. 
Pořadatelé z Univerzity J. E. Purkyně v Ústí nad Labem zvou do Ústí nad 
Labem, Teplic, Děčína a Tisé na Ústecku zajímavé osobnosti ze světa vědy  
a prostřednictvím poutavých témat se snaží představit je samotné i jejich práci 
obyčejným lidem. 
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