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Noc literatury 2019
9. května 2019, 18.00—23.00
Současná literatura, netradiční místa, známé herecké osobnosti –
to je literární happening Noc literatury, který se v roce 2019 koná
již po třinácté, tentokráte ve spolupráci s městskou částí Praha 2.
Devatenáctka v letopočtu je pro tento ročník symbolická: 19 herců
bude číst na 19 místech ukázky z 19 zahraničních knih v nových
překladech. Rok 2019 je také rokem několika výročí a to hlavní,
30 let od Sametové revoluce, inspirovalo letošní Noc literatury
při výběru čtecích míst, která částečně kopírují trasu studentské
demonstrace 17. listopadu 1989. Také počet vysokých a středních
škol, jež se do letošní Noci literatury zapojily, je vyšší než v minulých
letech. Rok 1989 přinesl i větší otevřenost české společnosti a stejně
tak se otevírá i Noc literatury. Podruhé je její součástí romská
literatura a poprvé se na ní představí literatura Ukrajiny.
Zveme vás na Noc literatury 2019 a věříme, že stejně jako v minulých
letech vám přinese nevšední kulturní zážitek.

Noc literatury organizují Česká centra ve spolupráci s EUNIC (Sdružením
kulturních institutů zemí EU), zahraničními zastupitelskými úřady
a nakladatelstvím Labyrint.
Noc literatury je kulturní událostí, která nabízí široké veřejnosti
příležitost seznámit se netradičním způsobem s tvorbou současných
evropských spisovatelů. Za dobu svého konání představila stále
narůstajícímu publiku desítky titulů.
Projekt organizují Česká centra od roku 2006. Postupně se k němu
připojil Svaz knihovníků a informačních pracovníků (SKIP) a od roku
2013 se Noc literatury koná i v dalších městech České republiky. Letos
se mohou Noci literatury zúčastnit lidé ve více než 60 městech České
republiky a ve více než 30 městech dalších zemí.

1.	Muzeum Antonína Dvořáka /
Ke Karlovu 462/20, Nové Město / Karlov
Simon Mawer: Pražské jaro (Velká Británie)
Překlad: Lukáš Novák, Kniha Zlín 2018
Čte: Filip Březina

Praha
2
Albertov
Karlov
Vyšehrad
Podskalí
Nové Město

V létě roku 1968, v roce Pražského jara, se dva studenti
Oxfordu, James Borthwick a Eleanor Pike, rozhodnout projet
stopem Evropu. Tím si zkomplikují právě se rodící přátelství,
které by mohlo přerůst v něco většího. Jakmile dorazí do
jižního Německa, zrodí se v jejich hlavách nápad navštívit
Československo – zemi, ze které se Dubčekův „socialismus
s lidskou tváří“ usmívá na svět kolem. Mezitím Sam
Wareham, první tajemník britské ambasády v Praze, sleduje
s cynismem diplomata a vášní mladého muže vývoj v zemi.
Ve společnosti české studentky Lenky si nachází cestu do
světa československé mládeže, která je plná nadějí a nových
myšlenek.

Muzeum Antonína Dvořáka tvoří součást
Českého muzea hudby, které náleží do
celku Národního muzea. Od svého vzniku
v roce 1932 sídlí v barokním letohrádku
zvaném Amerika, významné stavbě
architekta Kiliána Ignáce Dientzenhofera
z počátku 18. století. Instituce vyvíjí
propagační a dokumentační činnost
s důrazem na osobnost skladatele
Antonína Dvořáka. Těžištěm je soustřeďování, péče a zpřístupňování dokumentů
k Dvořákovu životu a dílu.

Kapacita: 50
WC: ano


Simon Mawer
(* 1948) vystudoval biologii na Oxfordské
univerzitě a velkou část svého života je
nejen spisovatelem, ale také učitelem
biologie. Literárně debutoval v roce 1989
a do dnešního dne vydal 13 knih, z nichž
většina vyšla i česky – romány Skleněný
pokoj (2009), který se dočkal i filmové
verze, Mendelův trpaslík (2010), Dívka,
která spadla z nebe (2012), Pád (2013),
Provazochodkyně (2014) a Evangelium
podle Jidáše (2014).

2.	Kaple sv. Kříže u Apolináře /
Apolinářská 18, Nové Město / Karlov
Ida Jessenová: Nový čas (Dánsko)
Překlad: Helena Březinová, Paseka 2018
Čte: Milena Steinmasslová
Roku 1904 přijíždí do městečka Thyregod mladá
učitelka Lilly. Uprostřed vichrného jutského
vřesoviště má vést nově zřízenou školu. Kromě
mladistvého elánu si v lodním pytli s sebou veze také
deník, do kterého si stačí zapsat pouhých několik
vět. Vzápětí ji pohltí práce i první velká láska a na
psaní nemá pomyšlení. Dvacet let poté se v zápiscích
vyrovnává se vzpomínkami na nepříliš vydařený
bezdětný vztah se starším a chladným mužem,
pro něhož byla víceméně jen správkyní domácnosti,
a přemýšlí, zda se obejde bez autoritativního
protějšku, který určoval běh jejího dosavadního
života. Teprve postupně začíná chápat, že se před
ní otevírá naděje na nový začátek.

Ida Jessenová
(* 1964) vystudovala dějiny literatury
a veřejnou komunikaci na univerzitě
v Aarhusu. Literárně debutovala
v roce 1989. Je autorkou několika
románů, povídkových sbírek i knih
pro děti a držitelkou řady literárních
ocenění. Dvakrát byla nominována
na Cenu Severské rady za literaturu.
Vedle vlastní tvorby se věnuje rovněž
překladům z norštiny, švédštiny
a angličtiny.

Autorka přítomna: 19.00
Kapacita: 50
Bezbariérový přístup: ano
WC: ano

Kaple vznikla v roce 1875 jako
součást areálu Zemské porodnice
stavitele a architekta Josefa Hlávky.
Z architektonického hlediska
představuje nejzajímavější část budovy.
Malířská výzdoba pochází z roku
1902. Po komunistickém převratu byla
uzavřena a sloužila jako skladiště.
Obnovy se dočkala v roce 1997, kdy
zde byla současně odhalena socha
Josefa Hlávky jako dar Hlávkovy nadace
zdejšímu ústavu.

3.	Doprava a sklad dekorací
Národního divadla Apolinář /
Viničná 438/3, Nové Město /
Albertov
John Banville (Benjamin Black):
Zkrotit vlka (Irsko)
Překlad: Jana Jašová, MOBA 2017
Čte: Jiří Suchý z Tábora
Během kruté zimy roku 1599 přijíždí do Prahy mladý učenec
Christian Stern, aby zkusil své štěstí na dvoře výstředního
Rudolfa II. Hned první noc v opilosti zabloudí do Zlaté uličky
a narazí tam na tělo mladé ženy. Přepychové šaty zavražděné
svědčí o jejím urozeném původu, stejně jako zlatý medailon
na proříznutém hrdle. Christian 
se rázem ocitá ve spleti intrik
John Banville
(* 1945) anglicky píšící prozaik
po moci bažících dvořanů.
A nebezpečné smyčky se kolem a dramatik je autorem u téměř tří
desítek románů a je považován
něj utahují ještě pevněji od
za výtečného stylistu, avšak
chvíle, kdy císař usoudí, že
do skutečného světla ramp se
tenhle doktor filozofie je tvorem dostal teprve poté, co v roce 2005
za knihu Moře (č. 2006) získal
u dvora téměř nevídaným:
mužem, jemuž se dá důvěřovat. nejvýznamnější britskou literární
cenu, Booker Prize. Od roku 2006
Pověří ho proto úkolem najít
se pod pseudonymem Benjamin
vraha zabité dívky – císařovy
Black věnuje také detektivnímu
milenky Magdalény.
žánru. Česku věnoval knihu Prague
Pictures: Portrait of a City z roku
2003.
Technicky vybavenou novorenesanční stavbu pro
potřeby Národního divadla vystavěl v letech 1889–1900
architekt Karel Skopec. V objektu našly své místo
umělecké ateliéry i sklady dekorací a nábytku či
konírna. Při bombardování Prahy v 1945 byla většina
dekorací zničena. Dnes je areál u Apolináře využíván
jako sklad jevištních dekorací, nábytku a sídlo
autodopravy Národního divadla.

Kapacita: 35
WC: ano

4.	Hrdličkovo muzeum člověka /
Viničná 1594/7, Nové Město /
Albertov
Bea Uusma: Expedice (Švédsko)
Překlad: Helena Stiessová, Argo 2018
Čte: Tereza Voříšková
V červenci 1897 vzhlíželo Švédsko a s ním celý svět k severnímu
obzoru. Kdesi nad Špicberky se do vzduchu vznesl balon, který měl
dopravit tříčlennou pionýrskou expedici na místo, kam dosud lidská
noha nevkročila. Senzační nápad dobýt severní pól s pomocí balonu
však skončil tragicky. Osud tří odvážných mužů skryl věčný sníh
a tajemství vydal až po dlouhých třiceti letech. Otázky ale zůstávají
dodnes. Proč polárníci zemřeli? K čemu došlo na Bílém ostrově?

Příběh novodobé autorčiny výpravy
Bea Uusma
doprovází dobové fotografie
(* 1966) začínala jako ilustrátorka, ale dnes je
a autentické zápisky polárníků.
z ní lékařka. V roce 1999 napsala a ilustrovala
Vzniká tak jedinečná vizuálnědětskou knížku o americkém astronautovi
Michaelu Collinsovi, za kterou získala mnohá
literární koláž, kniha plná textu,
ocenění. To už jí ale nedalo spát pomyšlení na
fotografií, ledu a vášně.
jiné průzkumníky neznáma – S. A. Andréeho
a jeho neúspěšný pokus o přelet severního
pólu, při němž on i jeho dva společníci
zahynuli. S nově nabytými medicínskými
znalostmi se vydala po jejich stopách.

Hrdličkovo muzeum člověka je naším
nejstarším antropologickým muzeem.
Nese jméno významného amerického
antropologa českého původu Aleše Hrdličky
(1869–1943), který zásadním způsobem
přispěl k jeho otevření. Je kulturním místem
paměti s osobitým charakterem a původním
mobiliářem. Stálá expozice představuje
témata evoluce člověka a jeho příbuzných,
lidské variability a také patologie a smrti.

Kapacita: 40
WC: ano

5.	Velká geologická posluchárna
Přírodovědecké fakulty UK /
Albertov 6, Albertov
Javier Cercas: Anatomie jednoho okamžiku (Španělsko)
Překlad: Adriana Krásová, Prostor 2018
Čte: Lukáš Hlavica
Autor ve svém románu zachytil osmnáct hodin trvající puč,
který začal 23. února 1981 v 18.23 hodin ve španělském
parlamentu v Madridu. Tehdy do sálu vtrhla skupina
ozbrojených gardistů a po chvíli nařídila vyděšeným poslancům
a členům vlády, aby si lehli na zem. Všichni přítomní uposlechli,
až na tři muže – dosluhujícího předsedu vlády Adolfa Suáreze,
jeho ministra obrany Gutiérreze Mellada a vůdce španělských
komunistů Santiaga Carrilla. Do této jediné chvíle jako by
se zkoncentrovaly všechny okamžiky následujících hodin,
dnů a měsíců, ale do jisté míry tento okamžik symbolizuje
celé španělské dějiny 20. století a přechod od diktatury
k demokracii.

Javier Cercas
(* 1962) je spisovatel, překladatel a novinář.
V současné době vyučuje španělskou literaturu
na Univerzitě v Gironě. Literárně debutoval
v roce 1987, česky vyšel jeho román Vojáci od
Salaminy (2004), který se dočkal také filmové
adaptace režisérem Davidem Truebou v roce
2003. Pravidelně spolupracuje s deníkem
El País.

Kapacita: 50
WC: ano

Posluchárna je hlavní přednáškovou aulou
budovy Albertov 6, kde sídlí děkanát
Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy.
Novobarokní budova z let 1909–12 je jednou
z posledních pražských novobarokních
realizací. V posluchárně se vyučují
především geografické či geologické
předměty, občas ji využívá i biologická
a chemická sekce PřF UK.

6.	Chlupáčovo muzeum
historie Země /
Albertov 6, Albertov
Daniel Majling: Ruzká klazika (povídka Mrzút)
(Slovensko)
OZ Brak 2017
Čte: Pavol Smolárik
Vtipný, inteligentní a provokativní soubor parafrází klasiky ruské
literatury. Dostojevzki, Tolsztoi, Toorgenef jsou laciné náhražky
trvalých literárních hodnot pro lidi, kteří si nemohou dovolit číst
skutečnou, čtenářsky náročnou ruskou klasiku a její témata, jako
je Bůh, láska, nesmrtelnost, zločin, trest a smrt. S lidmi odchovanými

na takových laciných kopiích ruské
Daniel Majling
klasiky se potom těžko diskutuje
(* 1980) je dramaturg, scenárista a komiksový
o velkých otázkách bytí, protože
výtvarník. Po absolvování VŠMU se věnuje
ruzká klazika sice na první pohled
především divadelní a literární tvorbě. Na
výběrem témat, postav a prostředí
svém kontě má spolupráci s Divadlem Andreja
Bagara v Nitře, se Slovenským národním
připomíná Dostojevského,
divadlem a Dejvickým divadlem. Česky zatím
Tolstého či Turgeněva, ale její
kromě Ruzké klaziky (2018) vyšla dvojice
hodnoty přestávají být aktuální
komiksů Rudo (2015), který získal Cenu Muriel
už po několikerém přečtení.
za nejlepší překladový komiks roku, a Zóna
(2019).

7.	Jedličkův ústav — stará budova /
V pevnosti 4, Vyšehrad
Ilona Ferková: Ještě jedno, Lído! (povídka Zaříkávač Poker)
(Romská literatura)
Překlad: Karolína Ryvolová, KHER 2018
Čte: Zuzana Bydžovská
Během večera vystoupí kapela Šenki band
V Rokycanech na náměstí stojí herna a v ní se scházejí Romové
z celého města. Občas sem zajde i Kaštánek, kterému se
život tak nějak zvrtl, a tak teď na stará kolena živoří na ulici.
Zná spoustu historek a za pivo a rum se o ně rád podělí.
Za zády jim sice hladově blikají trastune benga, železní ďáblové,
ale v Kaštánkově vyprávění se ocitají na Slovensku v osadě,
za Kanálem v Anglii, v márnici anebo vprostřed magického
rituálu pokeriben. Tahle herna je pro místní bezpečný přístav.

Lidi si tu jsou vzájemně
Ilona Ferková
rovni, a i když se občas
(*1956) je romská prozaička. V 90. letech
pomlouvají a hašteří,
pracovala jako koordinátorka česko-romské
mateřské školy v Rokycanech. Ve stejné době nakonec vždycky drží
začaly vycházet její první prózy. Látku pro svá při sobě, zatímco za
díla čerpá z reálných příběhů Romů ve svém
oknem se řítí neklidná
bezprostředním okolí. V roce 1999 převzala
moderní doba.
jako předsedkyně občanského sdružení
Asociace romských žen Rokycany poděkování
Nadace dobré vůle.

Univerzitní museum vzniklo přestavbou
původních sbírek Ústavu geologie
a paleontologie Přírodovědecké fakulty UK.
Exponáty zde byly soustřeďovány už od 19. stol.
Ústředním exponátem je osmimetrová kostra
dinosaura rodu Carnotaurus. Muzeum bylo
pojmenováno na počest význačného českého
stratigrafa a paleontologa, odborníka na období
devonu prof. Iva Chlupáče (1931–2002).

Autor přítomen
v průběhu večera.
Kapacita: 40
WC: ano

Za podpory:

Autorka přítomna:
18.00-20.00
Kapacita: 40
WC: ano
Bezbariérový přístup: ano

Stará budova Jedličkova ústavu a škol. V roce
1913 zde profesor Rudolf Jedlička zložil první
specializované vzdělávací zařízení pro děti
s tělesným postižením v Čechách. Dnes je
jednou z pěti budov, využívaných k výuce,
rehabilitaci a sociálním službám pro 180
žáků od mateřské školy po maturitní ročníky.
Nacházejí se zde třídy praktické školy,
dvouleté učební obory a dílny. Část slouží
i jako ubytování pro absolventy studující
na VOŠ a vysokých školách.

8.	Galerie Pecka /
Vratislavova 20/24, Vyšehrad
Peter Stamm: Jemná lhostejnost světa (Švýcarsko)
Překlad: Marta Eich, Plus 2019
Čte: Miroslav Táborský
Stárnoucí spisovatel pozve na schůzku mladou ženu.
Během procházky po stockholmském hřbitově jí vypráví
o ženě, kterou před dvaceti lety miloval a jíž se Lena
nesmírně podobá, vlastně je úplně stejná jako ona.
Christoph zná život, který Lena vede, a ví, co ji čeká…
Začíná tak zvláštní hra minulosti s přítomností, z níž
nikdo nevyjde bez újmy. Autor na malém prostoru líčí
příběh nevysvětlitelné blízkosti, která nás odděluje
od všeho, čím jsme kdy byli.

Peter Stamm
(* 1963) po vysokoškolských studiích
anglistiky, psychologie a informatiky
a pobytu v New Yorku, Paříži a Skandinávii
se v roce 1990 usadil v Curychu už jako
spisovatel a publicista. Vedle prózy,
charakteristické svým suchým stručným
stylem, píše rovněž rozhlasové a divadelní
hry. Česky dosud vyšly novely Agnes (2008)
a Krajina náhodného žití (2009) a povídková
sbírka V cizích zahradách (2011).

Galerie Pecka je jednou z nejstarších
soukromých galerií v Praze. Již od roku
1991 sídlí v pozdně kubistickém domě
v těsné blízkosti vyšehradských hradeb.
Galerie se zabývá především autorskými
výstavami, jak renomovaných, tak ne
zcela ještě známých umělců.

Autor přítomen: 19.30
Kapacita: 40

9.	Kavárna Čekárna /
Vratislavova 30/8, Vyšehrad
Donatella Di Pietrantonio: Navrátilka (Itálie)
Překlad: Marina Feltlová, Argo 2018
Čte: Antonie Formanová
„L’arminuta“ je termín v abruzzském dialektu volně přeložitelný
jako „vrátilka“ neboli „ta, jež se vrátila“. „L’arminuta“ je také
třináctiletá dívka, která je neočekávaně navrácena do své původní
chudé rodiny, bez jakéhokoliv vysvětlení či odůvodnění. Poznává
staronové rodiče, sestru a bratry, bojuje o své místo v cizí rodině
a sžívá se s odlišnou sociální realitou chudého a zaostalého
venkova v Abruzzu sedmdesátých

let minulého století. Autorka
Donatella Di Pietrantonio
osud dívky líčí bez patosu, nic
(* 1962) vystudovala stomatologii a pracuje
jako dětská dentistka. Literárně debutovala
nepřikrašluje ani nezjemňuje,
v roce 2011, o dva roky později vyšel její druhý výsledkem je přesto silný
román, Bella mia (Má kráska), věnovaný
a emotivní příběh.
městu Aquila a inspirovaný zemětřesením,
ke kterému zde došlo v roce 2009. V roce
2017 vyšel její třetí román Navrátilka, v němž
se stejně jako v předchozích knihách věnuje
tématu ztráty a vyrovnání se s ní.

Kavárna Čekárna je malá kavárna s velikou
duší. Sídlí ve Vratislavově ulici přesně mezi
zastávkou tramvaje Výtoň a magickým
Vyšehradem. Kromě pohádkové zahrady vás
čeká výběrová káva, domácí zákusky a lokální
pivo. Kavárna je také aktivní v komunitních
projektech, jako je Zažít město jinak a Místní
místním.

Kapacita: 40
WC: ano
Prodej občerstvení: ano

10.	Sequensova vila – Fokus /
Vnislavova 48/4, Podskalí

11.	Gymnázium Botičská /
Botičská 424/1, Podskalí

Oksana Zabužko: Muzeum opuštěných tajemství (Ukrajina)
Překlad: Rita Kindlerová, Kniha Zlín 2013
Čte: Maryana Kozak
Ukrajinské melodie hraje duo Ignis (18.00–20.00)

Sylvain Tesson: V sibiřských lesích (Francie)
Překlad: Tomáš Havel, Garamond 2019
Čte: Martin Pechlát

Přelomový román v historii ukrajinské literatury přináší rodinný
příběh páru, který svede dohromady stará fotografie několika
vojáků UPA (Ukrajinské povstalecké armády). Hlavní hrdinka
Daryna chce odkrýt osud pratety svého přítele Adriana. Ta za
tajemných okolností zahynula během bojů UPA se sovětskou mocí.
Její příběh se prolíná s osudy dalších lidí, ať už na konci války,
či v současnosti. Kniha ovšem nepojednává pouze o historii UPA,
ale především o lidské paměti,

Oksana Zabužko
nuceném zapomnění, o přerušení
(* 1960) je básnířka a prozaička,
přirozeného běhu věcí a životů,
jedna z předních ukrajinských
které sovětská zvůle likvidovala
intelektuálek. Je autorkou více
nejen fyzicky – Ukrajinci měli
než dvaceti knih různých žánrů
ztratit jakékoli ponětí o existenci
(poezie, román, eseje, literární
vlastní rodiny, vesnice, národa…
historie). Literárně debutovala v roce
1985. První román Polní výzkum
ukrajinského sexu jí vyšel v roce 1996
(č. 2001) a o deset let později byl
označen „za nejvlivnější knihu 15 let
ukrajinské nezávislosti“. Česky vyšla
i sbírka kratších textů Sestro, sestro
(2006) a kniha esejů Jak si ochočit
apokalypsu (2015).

Autorka přítomna: 20.30
Kapacita: 40
WC: ano

„Poměrně brzy jsem si uvědomil, že změnit svět
tak nějak nebude v mých silách. Slíbil jsem si tedy,
že se na nějaký čas uchýlím o samotě do chaty.
V sibiřských lesích. Daleko od všeho, na břehu
Bajkalského jezera, jsem si obstaral dřevěnou
izbu. Tam, pět dní chůze k nejbližší vesnici, jsem
se ztracen v nezměrné přírodě snažil být šest
měsíců šťastný. Myslím, že jsem to dokázal.
K životu stačí dva psi, kamna na dřevo a okno
s výhledem na jezero. Co když svoboda spočívá
v panství nad časem? Co když se štěstí zakládá
na možnosti být sám, mít svůj prostor a ticho –
na všem, co se budoucím

generacím nebude dostávat? Sylvain Tesson
(* 1972) je spisovatel a cestovatel. Spolu se
Dokud budou stát chaty
svým spolužákem ze studií v letech 1993–94
v hloubi lesů, nic nebude
podnikl cestu kolem světa na kole. V roce 1997
dočista ztraceno.“

společně přešli Himálaje. O dva roky později
na koni projel Střední Asií z Kazachstánu do
Uzbekistánu. V roce 2003 se vydal po stopách
uprchlíků z gulagu, které vedly z Jakutsku až
do Kalkaty. Na Sibiř se vrátil opět o sedm let
později, když strávil půl roku ve srubu na břehu
Bajkalu.

Sequensova vila – Fokus Praha.
Sequensova vila byla postavena podle
návrhu architekta Otakara Novotného
a charakterizuje ji přísný formální
asketismus racionální moderny. V domě
sídlí Centrum duševního zdraví Podskalí,
Fokus Praha. Podporuje a pomáhá lidem
s problémy v oblasti duševního zdraví.
Multidisciplinární tým odborníků se
s klienty setkává u nich doma, v práci,
na veřejných místech nebo přímo ve
Fokusu Praha.

Prodej knih na místě
Kapacita: 40
WC: ano
Bezbariérový přístup: ano

Gymnázium Botičská sídlí v novorenesanční budově na
rohu ulic Vyšehradská a Botičská, na jejíž fasádě stojí
za povšimnutí sochy čtyř alegorických postav od J. V.
Myslbeka. Čtyřleté gymnázium se specializuje se na
výuku přírodovědných předmětů a mezi její významné
absolventy patří současný rektor UK Tomáš Zima
i studentský vůdce z listopadu 1989 Šimon Pánek
a řada dalších osobností.

12.	VOŠ, SPŠ a SOŠ Podskalská /
Podskalská 10, Podskalí
Tamás Jónás: Tatitatitati (Maďarsko)
Překlad: Adéla Gálová, Fra 2019
Čte: Vladimír Škultéty
Životopisná kniha představuje cyklus intimních, silně
lyrizovaných příběhů z dětství, jejichž vůdčím motivem
je vzpomínka na otce. Ten je v próze přítomen jako
princip i strašák, vzor i antivzor, a především jako
adresát komplikované synovské lásky. Péter Esterházy
charakterizoval autora následujícími slovy: „Tamás Jónás
je plný příběhů o chudobě, o pocitu bezmoci, o bolesti,
o lásce, o tělu, o bohatství a da capo: o chudobě – je plný
příběhů a je plný nadání.“

Tamás Jónás
(* 1973) je maďarský básník a prozaik romského
původu. Dětství prožil v mimořádně těžkých
sociálních podmínkách. Přesto vystudoval
gymnázium a následně na vysoké škole
maďarštinu a sanskrt. Později pracoval jako
programátor. Vyšlo mu několik samostatných
básnických sbírek, čtyři prozaické svazky
a přispíval do mnoha antologií. Dvě jeho
povídkové sbírky vyšly v němčině.

Prodej knih, uvedených na
Noci literatury, zajišťuje
knihkupectví Academia.
Autor přítomen: 19.30
Kapacita: 50–60
WC: ano

Škola je po celou dobu své 150 let dlouhé
existence spojena s Prahou 2. V současnosti
sdružuje tři původně samostatné subjekty –
vyšší odbornou školu ekonomických studií,
střední průmyslovou školu potravinářských
technologií a střední odbornou školu
přírodovědnou a veterinární. Ve škole se
nachází i školní pekárna, uzenářská dílna
a minipivovar, v němž byl uvařen český rekord –
pivo Podskalská pusinka o síle 38,2°.

13.	Galerie Display /
Dittrichova 337/9,
Nové Město
Griet Op de Beecková: To nejlepší, co máme (Belgie)
Překlad: Radka Smejkalová, Host 2019
Čte: Markéta Frösslová, Patrik Děrgel
To nejlepší, co máme, je román o krizi středního věku,
stínech minulosti, hledání sebe sama a nalézání druhých.
Lucas je na konci sil. V kariéře soudce se mu nepodařilo
naplnit mladické ideály, ubíjí ho dlouholeté manželství
a straší vlastní minulost. Jednoho dne se uprostřed
soudního líčení sebere a uteče – ze soudní budovy,
z dosavadního života. Aniž ví, co přesně hledá, zastaví
se na mostě sebevrahů. Díky této události dostává jeho
život nový směr. V dobrovolné izolaci od soukromého
i pracovního světa se Lucas pokouší rozklíčovat dávné
prožitky a pocity, které ho

Griet Op de Beecková
ani po letech nepřestávají
(* 1973) je vlámská spisovatelka a novinářka.
ovlivňovat a traumatizovat.

Galerie Display byla založena roku 2001
jako jedna z prvních nezávislých galerií
se zájmem o mezinárodní umělecké
dění a jeho společenské přesahy.
Sídlí v suterénních prostorách domu
v Dittrichově ulici. Do roku 2018 byla galerie
součastí instituce tranzitdisplay, dnes
funguje Display jako sdružení pro výzkum
a kolektivní praxi a je aktivní v širším poli
současného umění.

Autorka přítomna: 19.30–20.15
Kapacita: 50–60
WC: ano
Bezbariérový přístup: částečně
(8 schodů k výtahu)

Její prvotina Výš než v sedmém nebi (č. 2015)
byla zfilmována, získala Bronzovou sochu
za nejlepší nizozemsky psaný debut a byla
nominována na několik ocenění, stejně jako
její druhý román Pojď sem, ať ti můžu dát pusu
(2017). Román To nejlepší, co máme je první
díl plánované trilogie, v níž se autorka pouští
do citlivých osobních témat.

14.	Hlávkova kolej /
Jenštejnská 1966/1,
Nové Město
Robert Menasse: Hlavní město (Rakousko)
Překlad: Petr Dvořáček, Kniha Zlín 2019
Čte: Igor Bareš
Padesáté výročí založení Evropské komise se blíží, což je důvod
pro velkolepé oslavy. A podle evropských úředníků neexistuje pro
připomínku tohoto jubilea lepší místo než bývalý vyhlazovací tábor
v Osvětimi… Inspektor Brunfaut má naproti tomu jiné starosti –
vyšetřování vraždy v bruselském hotelu Atlas zastavila vyšší místa
a on tak musí začít pátrat na vlastní pěst. A jak s tím vším souvisí
prase, které si volně pobíhá po bruselských ulicích? Ve svém
tragikomickém románu,

který byl v roce 2017 oceněn
Robert Menasse
Německou knižní cenou,
(* 1954) studoval germanistiku, filosofii a politologii
přináší autor sice zasvěcený,
ve Vídni, Salzburgu a Messině, poté přednášel na
univerzitě v brazilském São Paulu. Od svého návratu
ale zároveň satirický
v roce 1988 působí jako spisovatel a politický
obraz bruselské byrokracie.
esejista převážně ve Vídni. Česky vyšla esejistická
kniha Evropský systém (2014) a romány Blažená
léta, křehký svět (1997), Čelem vzad (1999) a Vyhnání
z pekla (2013).

15.	Benediktinské opatství Panny Marie
a sv. Jeronýma v Emauzích /
Vyšehradská 49/320, Nové Město
Bronisław Wildstein: Nedokonaný čas (Polsko)
Překlad: Lucie Szymanowská, Volvox Globator 2018
Čte: Daniel Bambas
Od pogromu v malé vesničce po velkoměstskou Varšavu na prahu
21. století sledujeme osudy jedné rodiny, která se střetla s velkými
dějinami. Říjnová revoluce, druhá světová válka, čtyřicet let
komunismu a naděje Solidarity i roku 1989 – a stále se vracející
deziluze. Román polského spisovatele a novináře představuje jeho
vizi moderních polských, či univerzálněji středoevropských dějin,
ovšem s pochopením pro dilemata, před nimiž jeho postavy stojí.
Je také příběhem o manželství Zuzany

a Benedikta, kteří si v sobě nesou
Bronisław Wildstein
dědictví
minulých generací a zároveň si
(* 1952) je novinář, esejista a spisovatel.
v
reáliích
Polské lidové republiky každý
Vydal šest románů a dvě povídkové sbírky.
Do češtiny byla zatím přeložena kniha
musí vybrat, na čí stranu se postaví.
Údolí nicoty (2010). Aktivně se zapojil do
protikomunistické opozice, po vyhlášení
výjimečného stavu v Polsku v roce 1981
žil ve Francii, kde pracoval v Rádiu
Svobodná Evropa. Po návratu do Polska
působil jako novinář v řadě tištěných médií,
spolupracoval s rozhlasem i televizí.

Hlávkova kolej je kulturní památkou. Kolej byla otevřena v roce 1904.
Více než 200 studentů mohlo využívat knihovnu či hernu, povinná
byla výuka šermu a alespoň jednoho cizího jazyka. Každý ubytovaný
musel dosahovat nejlepších studijních výsledků, jinak byl z koleje
vyloučen. Jedním ze studentů, který zde byl ubytován, byl i Jan
Opletal. Právě jeho pohřeb v listopadu roku 1939 se stal záminkou
pro nacisty, aby uzavřeli všechny vysoké školy.

Autor přítomen: 19.00
Kapacita: 50–60
Bezbariérový přístup: ano
WC: ano

Prodej knih na místě
Kapacita: 50
Bezbariérový přístup: ano
WC: ano

Opatství je jednou z významných fundací
Karla IV. Z Karlovy doby se dochovala
především křížová chodba s původní malířskou
výzdobou. V 80. letech 19. století zachránilo
klášter před zrušením osídlení benediktiny.
V roce 1945 byl klášter poškozen při náletu,
obnova průčelí kostela proběhla v 60. letech
20. století. Řád sv. Benedikta se do Emauz
vrátil v roce 1990.

16.	CAMP — Centrum architektury
a městského plánování /
Vyšehradská 57
(areál Emauzského kláštera),
Nové Město
Maarten’t Hart: Osud tažných ptáků (Nizozemsko)
Překlad: Lukáš Vítek, Prostor 2019
Čte: Vladimír Polívka
Mokřady západního Nizozemska jsou útočištěm ptactva, které
fascinuje nadějného biologa Maartena. Pravidelně vyplouvá
na svá pozorování, aby v přírodě našel harmonii, již postrádá
mezi lidmi. Příběh se plynule pohybuje mezi přítomností
a minulostí. Minulost čtenáři odkrývá přísnou kalvinistickou

výchovu jedináčka v rodině zelináře
Maarten’t Hart
v padesátých letech, v přítomnosti
(* 1944) vystudoval biologii na univerzitě
sledujeme Maartenovu láskyplnou
v Leidenu, kterou také vyučoval, než se
péči o umírající matku, jeho
v osmdesátých letech začal naplno věnovat
psaní. Vyrůstal v přísné kalvinistické rodině
badatelské výpravy a snahu o sblížení
a právě autobiografické prvky, kromě vášně
se ženami, které komplikují jeho
pro klasickou hudbu a detailní popisy přírody,
vnitřní strachy.
představují jedny z význačných rysů jeho díla.
Do češtiny byl dosud přeložen jediný román
Hněv celého světa (2001).

Kapacita: 40
WC: ano
Možnost občerstvení: ano
Bezbariérový přístup: ano

CAMP – Centrum architektury a městského
plánování, sídlí v modernistické kostce
z 60. let architekta Karla Pragera. Posláním
centra je zlepšit debatu o rozvoji Prahy,
představuje také zdroj informací o přítomnosti
a budoucnosti hlavního města, funguje jako
otevřená platforma a nabízí program veřejných
diskuzí, vystoupení tuzemských i zahraničních
odborníků či workshopů. Za projektem CAMP
stojí Institut plánování a rozvoje hlavního
města Prahy.

17.	Faustův dům /
Akademicky klub 1. LF UK /
Karlovo nám. 502/40, Nové Město
Martin Becker: Pochodová hudba (Šichta v šachtě)
(Německo)
Překlad: Tereza Semotamová
Čte: Petr Vančura
Vtipný melancholický román o dospívání, o magickém světě
hornictví a svůdné síle podzemní temnoty. Mladý muž se
vrací domů, do rodného Porúří, aby

objevil své kořeny. Navštíví dokonce
Martin Becker
hornickou šachtu. Až když v ruce drží
(* 1982) vystudoval prózu a dramatiku na
Německém literárním institutu v Lipsku.
horký kousek uhlí, pochopí, v čem je
Několik let pobýval v Berlíně a v Praze.
hornictví tak návyková činnost. Přitom
Dnes žije v Kolíně nad Rýnem, kde pracuje
toto průmyslové odvětví pomalu
pro rozhlas a píše – často o Česku. První
zaniká. A tím i celý život pod zemí.
román vydal v roce 2014, druhý – nazvaný
Co zůstane, budou jen vzpomínky:
Marschmusik (Pochodová hudba), z něhož
pochází naše ukázka, o tři roky později.
na otce, který skoro nemluvil a večery
Často vystupuje a spolupracuje s Jaroslavem
trávil s pivem, kořalkou a dechovkou,
Rudišem.
co hrála z rádia v kuchyni. Hornická
vrstva, poměry, které brzy navždy
zmizí.

Kapacita: 50
WC: ano
Možnost občerstvení: ano

Před založením Nového Města se zde nacházel
ohrazený dvorec, který střežil důležitou
obchodní cestu spojující Vyšehrad s Pražským
hradem. Nádech tajemna, spjatý s tímto
místem, souvisí s tím, že řada jeho majitelů zde
provozovala alchymii. Po listopadu 1989 přešel
Faustův dům do nájmu 1. LF UK a funguje jako
víceúčelové zařízení. Od roku 1997 zde sídlí
Akademický klub 1. LF UK.

18.	Galerie Tančící dům /
Jiráskovo nám. 1981/6,
Nové Město
Afonso Cruz: Květiny (Portugalsko)
Překlad: Marie Havlíková, Argo 2018
Čte: Jiří Štrébl
V románu Květiny se jako puzzle skládá nevšední příběh
přátelství dvou mužů. Pan Ulme přišel ztrátou paměti
o vzpomínky z minulosti a kvůli degenerativní chorobě nemá
ani budoucnost. Přesto životní moudrostí a citlivostí vyburcuje
z letargie svého sebestředného souseda novináře, který je
zároveň vypravěčem knihy. Ten se rozhodne pátrat po sousedově
minulosti a jeho portrét, jenž vyvstává z vyprávění kamarádů
i první lásky, je překvapivý. Díky přátelství s Ulmem a rozhodnutí
vrátit mu jeho minulost tak nachází vypravěč i sám sebe.

Afonso Cruz
(* 1971) je prozaik, výtvarník a hudebník. Vystudoval
lisabonskou Akademii výtvarných umění a Ústav
výtvarných umění v Madeiře a podílel se na tvorbě
animovaných filmů. Jako spisovatel debutoval
v roce 2008 a o čtyři roky později získal jeho román
Kokoschkova loutka (č. 2015), v němž se věnuje mimo
jiné historii a akultuře střední Evropy, Cenu Evropské
unie za literaturu. Píše rovněž knihy pro děti.

Autor přítomen: 20.00
Kapacita: 40
Bezbariérový přístup: ano

Galerie Tančící dům sídlí v ikonické
stavbě, kterou navrhl Vlado Milunić
spolu s Frankem O. Gehrym, jehož
k projektu přizval investor. Cílem
galerie je prezentace toho nejlepšího
z českého i světového umění a designu.
Právě probíhající výstava Kája Saudek:
Od aut po ženy představuje unikátní
soubor několika set děl a je tematickým
i časový průřezem tvorbou jednoho
z nejvýznamnějších českých výtvarníků
20. století.

19.	Parník Vyšehrad /
Rašínovo nábřeží —
Náplavka (proti Tančícímu
domu), Nové Město
Morten A. Strøksnes: Kniha o moři (Norsko)
Překlad: Jarka Vrbová, Argo 2018
Čte: Martin Myšička
Podtitul nelže: Lov vzácného druhu severského žraloka popisuje
živým reportážním stylem jedna z linií textu. Do mírně ztřeštěného
podniku se pustili dva dobří přátelé, autor a Hugo Aasjord, velmi
dobrý malíř moře, působící na rodných Lofotech. Do líčení jejich
trampot vstupuje vyprávění o námořnících, lodích (místní o nich
mluví s láskou, skoro jako o členech rodiny), jindy zase úvahy
o vztahu člověka k přírodním

živlům nebo fakty nabité, avšak
Morten A. Strøksnes
(* 1965) je historik, novinář, fotograf
strhující pasáže ze základů
a spisovatel. Reportážemi, eseji
ichtyologie, oceánografie
a sloupky přispívá do řady norských
a hydrologie. Literární kritika
periodik. Vydal osm kritikou dobře
knihu přivítala s nadšením,
přijatých sbírek literárních reportáží
i když jí jisté potíže působilo
a je držitelem mnohých norských
i mezinárodních literárních ocenění.
určení žánru – který vykazuje
Český překlad Knihy o moři: Umění
prvky eseje, reportáže i krásné
lovit ve čtyřech ročních obdobích na
literatury.
otevřeném moři z gumového člunu
žraloka grónského získal ocenění
Magnesia Litera 2019.

Prodej knih, uvedených na
Noci literatury, zajišťuje
knihkupectví Academia.
Autor přítomen: 21.00
Kapacita: 50–60
WC: ano

Parník Vyšehrad je nejstarší a největší
parník na Vltavě, a současně i poslední
ze dvou historických kolesových parníků
u nás vůbec. Postaven byl jako loď určená
pro osobní přepravu v meziválečném
období. Roku 1938 poprvé vyplul z doku
v ústecké loděnici, prošel čtyřmi
rekonstrukcemi a ta poslední z loňského
roku mu navrátila původní ráz. V roce
2013 byl prohlášen kulturní památkou,
v současné době je Vyšehrad využíván
jako restaurační parník.

Noc
literatury
2019

Praha
2
Albertov
Karlov
Vyšehrad
Podskalí
Nové Město

Noc literatury
pro děti
9/5/2019

13—18 hod

Botanická zahrada
Praha 2
s Českou poštou

Zveme Vás do interaktivních
dílen pro děti všech
věkových kategorií!

To nejlepší prostě
musíš sdílet!
Pošli fotku z mobilu jako
pohlednici do schránky

Na Slupi 433/16, Praha 2
informace na: www.nocliteratury.cz

www.pohledniceonline.cz

SOUTĚŽTE O TŘI AUDIOKNIHY

Timothée de Fombelle:
Tobiáš Lolness
Román francouzského autora Timothée
de Fombelle patří mezi současná
nejúspěšnější díla pro děti. Rozhlasová
dramatizace nás zavede mezi obyvatele
jednoho stromu, kde je skoro po celý rok
slunečno a veselo. Tedy téměř po celý rok.
Příběh s mnoha zápletkami a odbočkami
je totiž metaforickým obrazem našeho
světa se vším všudy. Zrcadlí se v něm
viditelná i skrytá nebezpečí, která plodí
bezohlednost, zaslepenost mocenských
struktur a osobních zájmů a odráží i četná
ekologická témata. Na CD mp3 vydal
Radoservis.

Kdo ztvárnil
rozhlasovou postavu
Tobiáše Lolnesse?
A)
B)
C)

Marek Lambora
Martin Písařík
Marek Holý

Nápovědu najdete na www.radioteka.cz
Správné odpovědi posílejte na
info@czech.cz

Realizační tým:

Záštita:

Organizátoři:

Ve spolupráci:

Partneři:

Partneři:

Adriana Krásová – vedoucí projektu
Petra Jungwirthová – propagace a PR
Ondřej Kavalír – výběr a úprava textů
Olga Plchová – produkce
Pavla Hradcová – FB
Anna Němcová – web
Oliver Procházka – video
Tereza Körnerová, Vítek Marušák, Hana Draxlerová – Noc literatury pro děti
Růžena Michalíčková, Martina Řezníčková, Matyáš Viktora,
Eliška Kozáková – stážisté ČC
Design – Monsters (Michaela Labudová & Pavel Frič)
Tisk – Tiskárna Jiří Bartoš – SLON

Mediální partneři:

Debata v rámci Café Evropa,
Svět knihy / 12. května /
11—12 hod.

Spoluorganizátoři:

Pořadají: Noc literatury, Kancelář Kreativní Evropa, CEATL
Umíme správně využívat evropské podpory literárních překladů?
Grantová podpora literárních překladů z češtiny a do češtiny.
Prague
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Galerie Tančící dům /
Jiráskovo nám. 1981/6, Nové Město

Parník Vyšehrad /
Rašínovo nábřeží – Náplavka
(proti Tančícímu domu), Nové Město

Salmovsk

Sequensova vila – Fokus /
Vnislavova 48/4, Podskalí
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á
en

Ne

10.

te
Ka

1
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Kavárna Čekárna /
Vratislavova 30/8, Vyšehrad

18.

4

15

Na S

9.

Faustův dům /
Akademicky klub 1. LF UK /
Karlovo nám. 502/40, Nové Město

lo
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ká

Galerie Pecka /
Vratislavova 20/24, Vyšehrad

17.

Na S

ch
v an e

ads

8.

Benediktinské opatství Panny Marie
a sv. Jeronýma v Emauzích /
Vyšehradská 49/320, Nové Město

CAMP – Centrum architektury
a městského plánování /
Vyšehradská 57
(areál Emauzského kláštera), Nové Město

17

16

e hr

Jedličkův ústav — stará budova /
V pevnosti 4, Vyšehrad

15.

16.

i

V yš

7.

o r án

Trojická

nbřeží

Chlupáčovo muzeum historie Země /
Albertov 6, Albertov

Palackého
nám.

Rašínovo

6.

Na M

Podskalská

Velká geologická posluchárna
Přírodovědecké fakulty UK /
Albertov 6, Albertov

v sk á

5.

Hlávkova kolej /
Jenštejnská 1966/1, Nové Město

a
Václ

Hrdličkovo muzeum člověka /
Viničná 1594/7, Nové Město / Albertov

14.

U Nemocni

nbřeží

4.

13.

Galerie Display /
Dittrichova 337/9, Nové Město

Karlovo
nám.

Trojanova

Rašínovo

Doprava a sklad dekorací Národního
divadla Apolinář /
Viničná 438/3, Nové Město / Albertov

Pala

os t
c ké h o m

Ječná

va

3.

VOŠ, SPŠ a SOŠ Podskalská /
Podskalská 10, Podskalí

13

Ječná

icho

12.

Di t tr

2.

Kaple sv. Kříže u Apolináře /
Apolinářská 18, Nové Město / Karlov

14

Gorazdova

Gymnázium Botičská /
Botičská 424/1, Podskalí

Resslova

18

19

11.

Muzeum Antonína Dvořáka /
Ke Karlovu 462/20, Nové Město / Karlov

Jiráskovo
nám.

v mos t

Rašínovo nbřeží

1. fb/noci.literatury

Jirásků

Po d

www.nocliteratury.cz
Místa
čtení – Praha 2

www.nocliteratury.cz
fb/noci.literatury

