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9. září, čtvrtek, 19:00 h Operní putování Evropou
Malé cestování Evropou s velkými hlasy, které zaznějí u nás v Dačicích Pavlína
Senić – soprán: česko/srbská pěvkyně Maestro Miguelangelo Cavalcanti: rakousko/
brazilský baryton, sólista Státní opery Praha Vjacheslav Grohkovskij: ruský klavírista
Vstupné 250 Kč, sleva na Senior Pas a ZTP KD Beseda
22. září, středa, 18:00 až 21:00 h Noc literatury
Knihovna Matěje Mikšíčka v Dačicích opět po roce zve na další
ročník Noci literatury Klub Béčko
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Bookstart – pondělí 6. září – Albi knížky, 9:00 h
Srdečně zveme rodiče s malými dětmi do knihovny. První setkání se uskuteční v
dětském oddělení knihovny v pondělí 6. 9. od 9:00 h. Představíme si Albi tužku a
Kouzelné čtení Albi pro nejmenší. Knížky i tužku jsme zakoupily z grantu Knihovna
21. století Ministerstva kultury ČR. Další setkání se uskuteční v pondělí 4. října –
Leporela pro nejmenší a letošní poslední pondělí 1. listopadu – Pohádka o zimě a
Vánocích pro malé děti. Těší se na Vás knihovnice dětského oddělení Petra
Kadlecová.
Bookstart alias S knížkou do života je mezinárodní projekt, který vznikl před více než
čtvrtstoletím ve Velké Británii a rozšířil se po celém světě. Cílem projektu je
přesvědčit rodiče, že jednou z důležitých věcí pro rozvoj dítěte je věnovat mu svůj
čas a strávit jej společně nad knížkou – prohlížením, čtením, povídáním, zpíváním –
a to od nejútlejšího věku. Proto srdečně zveme rodiče s malými dětmi na setkání do
knihovny. Začínáme vždy v 9:00 h.
Noc literatury – středa 22. září 2021, 18:00–21:00 h
Knihovna Matěje Mikšíčka v Dačicích opět po roce srdečně zve
všechny fanoušky moderní evropské literární tvorby na další ročník Noci literatury.
Jako každý rok jsme vám i letos vybrali k předčítání zajímavá a netradiční místa a
skvělé profesionální interprety. Vše se letos odehraje na hlavním náměstí, vybrali
jsme opravdu zajímavé prostory, těšte se. Takže: Knihkupectví Ládi Hejla, sklep
radnice, klub Béčko a Letecké muzeum V. G. Opět budou číst herci z Horáckého
divadla (Lenka Schreiberová, Zdeněk Stejskal a Lukáš Matěj), s místním
knihkupcem. Uhádnete, kdo to bude? Další podrobnosti na plakátech, na webu a
sociálních sítích knihovny – www.mkdac.cz.
Současní autoři, netradiční místa a známé osobnosti: to je tvář série veřejných čtení
– Noc literatury. Projekt organizují Česká centra ve spolupráci s
EUNIC Praha (Asociace národních kulturních institutů zemí EU),
zahraničními ambasádami v České republice a nakladatelstvím Labyrint. Cílem Noci
literatury je zvýšit zájem veřejnosti o současnou evropskou literaturu a její
myšlenkové a tvůrčí proudy. Rovněž poukazuje na význam multilingvismu a překladů
z velkých i malých jazyků.
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NOC LITERATURY
22. 9. v podvečer
Centrum celoživotního vzdělávání s knihovnou manželů Tomanových zve na letošní
ročník Noci literatury. Pojďme si společně představit současnou evropskou literaturu
a užít si pěkný večer. Přečteme pár úryvků z vybraných knih a nebude chybět něco
dobrého k zakousnutí.
Noc Literatury se uskuteční 22. září na nádvoří rožmitálského zámku, v případě
nepřízně počasí se program přesune do knihovny. Podrobnější informace v knihovně
v dospělém oddělení.
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V posledním letním měsíci září zveme veřejnost hned na několik významných
kulturních událostí. Ve dnech 10. a 11. září vždy od 20.00 hodin se bude na III.
zámeckém nádvoří dávat představení Divadelního spolku J. K. Tyl
z Kardašovy Řečice, který s úspěchem doplnil letní zámecký program i v loňském
roce. Letos spolek představí známou a oblíbenou hru, kterou v roce 1960
napsal Jan Drda – Dalskabáty, hříšná ves aneb zapomenutý čert. Vstupenky se od
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19. srpna prodávají v pokladně zámku na II. nádvoří. V sobotu 18. září ve 20.00
hodin se bude na III. nádvoří konat koncert Davida Kollera v rámci jeho turné – Pod
širým nebem. Vstupenky se kupují on-line na portálu: www.smsticket.cz. Následující
akce prezentují organizátoři vlastní cestou, ale pro úplnost uvádíme, že při letošní
„Noci literatury“ se bude také na zámku předčítat 22. září 2021.
Místo a čas se ještě upřesní. Vítěze soutěže Concertino Praga 2021 si budeme moci
v Jindřichově Hradci poslechnout dva dny po sobě. Koncert v zámeckém Rytířském
sále se koná v pátek 24. září od 19 hodin. Těšíme se na vaši návštěvu.

V rámci Noci literatury se můžete těšit na zajímavá
scénická čtení
Datum vydání: 01.09.2021 | Datum importu: 01.09.2021 0:17
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Současná světová literatura, netradiční místa a známé tváře Jindřichova Hradce. To
je druhý ročník projektu s názvem Noc Literatury, který se uskuteční ve středu 22.
září. Diváci se v tento den sejdou v 19.00 hodin v Krafferově zahradě (Pražská
1286, J. Hradec). Dále je čeká putování po několika zajímavých
místech Jindřichova Hradce. Na každém z těchto míst návštěvníci zhlédnou jednu z
připravených literárních ukázek. Formou scénického čtení je představí například
režisérka DS Jablonský, spisovatelka a bývalá galeristka Sabina
Langerová, ředitel místní ZUŠ J. Hradec Vojtěch Maděryč či
dlouholetá učitelka literárně-dramatického oboru ZUŠ Zuzana Jirsová. Oproti
minulému roku se diváci také mohou těšit na hudební „off program“, který plynule
naváže na poslední čtenou ukázku.
Noc literatury organizují Česká centra ve spolupráci
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s EUNIC (Sdružením národních kulturních institutů zemí EU), zahraničními
zastupitelskými úřady a nakladatelstvím Labyrint. Noci literatury se účastní také řada
evropských i mimoevropských měst a pravidelně se koná v předvečer knižního
festivalu Svět knihy. Cílem projektu je zvýšit zájem veřejnosti o současnou evropskou
literaturu a její myšlenkové a tvůrčí proudy. Poukazuje také na význam překladů z
velkých i menších jazyků.
Unikátní propojení neobvyklého místa, osobité interpretace a literárního textu nabízí
nevšední kulturní zážitek a příležitost seznámit se s myšlením současných
evropských autorů. Akce je určena všem milovníkům literatury a vstup na ni je
zdarma.

Noc literatury 2021 Magická, tajemná, na
břehu Vltavy…
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Téma: Noc Literatury | Ústředí českých center
AVE: 27 390 Kč
Vydavatel: Strategic Consulting s.r.o. | Periodicita: měsíčník

V branické kavárně Periferie jsme se sešli s Adrianou Krásovou, vedoucí projektu
Noc literatury, který se tento rok odehraje 22. září v Podolí a Braníku ve spolupráci s
městskou částí Praha 4.
* Noc literatury se letos koná již po patnácté, ale přesto: přiblížila byste projekt
čtenářům?
Noc literatury organizují od roku 2006 Česká centra ve spolupráci s
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EUNIC Praha (Asociace národních kulturních institutů zemí EU),
zahraničními ambasádami v České republice a nakladatelstvím Labyrint. Noc
literatury – to je současná literatura, netradiční místa a známé tváře: na atraktivních
či běžně nedostupných místech čtou známé herecké osobnosti ukázky z nové tvorby
evropských spisovatelů. Propojení neobvyklého místa, osobité interpretace a
literárního textu nabízí nevšední kulturní zážitek a v průběhu let obliba Noci stále
roste.
* Proč se letos bude konat právě v Podolí a Braníku?
V Praze probíhá Noc literatury každý rok v jiné části Prahy ve spolupráci s příslušnou
městskou částí, kterou výběrem čtecích míst chceme také návštěvníkům
přiblížit. Podolí a Braník mají svá specifická kouzla a řadu zajímavých míst, která ale
většina lidí zahlédne jen cestou na plavecký stadion, při projížďce na kole, cestou na
nádraží či z města ven. Myslím, že návštěvníci budou překvapeni, jaká skvělá místa
tato městská část skrývá.
* Organizovat takto rozsáhlou akci vůbec není snadné. V čem se liší a v čem je to
rutina?
Každý ročník je jiný a nesmírně inspirující, i když základní pravidla se nemění. Od
18.00 do 23.00 hodin se na jednom místě čte stejná ukázka v patnáctiminutových
intervalech: 15 minut čtení/ 15 minut pauza. Lidé přecházejí mezi jednotlivými místy,
které si sami volí podle mapky, kterou připravíme. Tento rok mohou k přesunu mezi
místy použít i Rekola, která jsou naším letošním partnerem.
* Co vás na práci nejvíce těší?
Baví mě projekt jako celek, považuji ho za jeden z nejlepších kulturních projektů,
protože spojuje poznávání nové literatury a myšlenek s poznáváním míst ve městě.
Myslím, že právě proto mají lidé Noc literatury rádi. A samozřejmě také nesmírně
oceňují skvělý přednes herců, které mají příležitost vidět v nezvyklé roli. Pokud bych
měla akcentovat konkrétní aspekt, na který se osobně každoročně těším, pak je to
právě objevování a poznávání nových míst v Praze.
* Které herce letos uvidíme?
Minulý rok se četlo ve Vršovicích poslední den před lockdownem za přísných
hygienických pravidel a nikdo z herců účast neodřekl. Všichni byli naprosto skvělí a k
naší radosti přijala řada z nich pozvání i na letošní Noc literatury. Jména herců ale
ještě nemohu prozradit, sestava je ale jedním slovem báječná!
• Zveme vás. • Určitě neseďte doma a přijďte! • Těšíme se na vás! • Kdy? Ve středu
22. 9. od 18.00 hodin. • Kde? Podolí – Braník! • Nezaspěte Noc literatury! • www.
nocliteratury.cz
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Kultura v Praze 4 žije!
Datum vydání: 01.09.2021 | Datum importu: 01.09.2021 0:17
Zdroj: Tučňák | Rubrika: Názory zastupitelů | Strana 8
Téma: Noc Literatury | Ústředí českých center
AVE: 15 878 Kč
Vydavatel: Strategic Consulting s.r.o. | Periodicita: měsíčník

Michal Hroza (TOP 09), místostarosta MČ Praha 4
Září bude v Praze 4 ve znamení otevírání kulturních institucí a také výstav. Až do 17.
září si můžete ve foyeru radnice na Budějovické prohlédnout výstavu Za vaši i naši
svobodu, která byla připravena ve spolupráci
s Ústavem pro studium totalitních režimů a už od srpna nám připomíná výročí
okupace Československa vojsky Varšavské smlouvy před 53 lety. Výstava
představuje protesty proti tomuto barbarství jako jeden ze základů hnutí odporu proti
komunistickým režimům v řadě středoevropských i východoevropských zemí.
V parku Na Pankráci bude po celé září k vidění výstava Kořeny osobností připravená
ve spolupráci s Botanickou zahradou hlavního města Prahy.
Festival Zlatá Pecka opět v Nuselské radnici!
9. září nás čeká v Nuselské radnici jeden z vrcholů našeho cyklu koncertů a to
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vystoupení Dagmar Peckové a jejích objevů. Jde o mimořádnou událost, kdy naše
přední hvězda operního zpěvu představí nejtalentovanější malé hudebníky z
celé České republiky.
Noc literatury v Praze 4
Akce se bude letos konat 22. září v naší městské části a čtení proběhnou na celkem
20 místech v Podolí a v Braníku, například také v Podolské vodárně. Kompletní
program naleznete na webových stránkách Českých center a vstup je na všechna
čtení zdarma.
Svatováclavské velebení
Po jednoroční odmlce vynucené epidemií čínské chřipky se opět bude konat tradiční
svatováclavská akce v parku Jezercka, která i letos bude věnována především
rodinám s dětmi. Své loutkoherecké umění představí například loutkové divadlo
Kozlík, studio Damúza nebo Loutky bez hranic, které se na akci vrací pro velký
úspěch v posledním ročníku. Hudbu obstará kapela Pískomil se vrací a nebudou
chybět ani tradiční rytířské souboje.
Věřím, že si i při nutné zvýšené opatrnosti a ohleduplnosti akce užijeme a těším se
na případné setkání na některé z nich.
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Milé čtenářky, vážení čtenáři,
Datum vydání: 01.09.2021 | Datum importu: 01.09.2021 0:17
Zdroj: Tučňák | Rubrika: Slovo na úvod | Strana 3 | Autor: Irena Michalcová
Téma: Noc Literatury
AVE: 16 423 Kč
Vydavatel: Strategic Consulting s.r.o. | Periodicita: měsíčník
čas letních prázdnin a dovolených je za námi, věřím, že jste si odpočinuli a načerpali nové síly do podzimních
měsíců.
V době, kdy píšu tento úvodník, není ještě zcela jasné, co nás s podzimem čeká, zda třeba třetí dávka vakcíny
proti nemoci covid-19 a jaká omezující opatření budou nutná, ale chci vyjádřit pevné přesvědčení, že v novém
školním roce udržíme děti ve školních lavicích a vláda neuzavře obchody a služby, kulturu a sport.
Letní rozvolnění nám umožnilo uspořádat řadu oblíbených akcí pro děti i dospělé a v září v tom budeme
pokračovat.
Ráda bych se zmínila o Dni zdraví, dnes již tradiční a velmi oblíbené preventivní akci, která podporuje a
propaguje péči o zdraví našich obyvatel každého věku. Připravujeme i oblíbený PesFest a mnoho dalších
sportovních a společenských aktivit. A září je už tradičně dobou sousedských slavností Zažít město jinak.
Praha 4 bude letos opět hostit Noc literatury, tentokrát v Podolí a v Braníku, a číst se bude znovu na netradičních
místech a zajímavých místech. Ukázky z nové tvorby evropských spisovatelů zprostředkují opět známé herecké
osobnosti.
O všech důležitých akcích pořádaných Prahou 4 nebo jinými pořadateli najdete informace v tomto vydání
Tučňáku, na webu a facebooku městské části.
Těším se, že se na některé z nich spolu sejdeme.
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Blíží se noc literatury
Datum vydání: 06.09.2021 | Datum importu: 06.09.2021 1:17
Zdroj: Nymburský deník | Rubrika: Zpravodajství/Nymbursko | Strana 2 | Autor: (red)
Téma: Noc Literatury
AVE: 627 Kč | GRP: 0,10 | Čtenost: 9 311
Vydavatel: VLTAVA LABE MEDIA, a.s. | Periodicita: deník

Poděbrady – Ve středu 22. září se ve městě uskuteční další ročník
happeningu Noc literatury. Čtení každoročně probíhají v různých
koutech Poděbrad od 18.00 do 23.00. „Záměrem akce je netradičním způsobem
přiblížit veřejnosti současnou evropskou literaturu prostřednictvím série veřejných
čtení,“ přibližují organizátoři akce.

NOC LITERATURY
Datum vydání: 13.09.2021 | Datum importu: 13.09.2021 0:47
Zdroj: roznov.cz
Téma: Noc Literatury
AVE: 1 500 Kč | GRP: 0,04 | RU / den: 3 500
Vydavatel: roznov.cz

Současná literatura, netradiční místa, známé tváře: taková je NOC LITERATURY,
která na atraktivních či běžně nedostupných místech přibližuje široké veřejnosti
ukázky z nové tvorby evropských spisovatelů v podání známých osobností.
Pořadatel akce:
Současná literatura, netradiční místa, známé tváře: taková je NOC LITERATURY,
která na atraktivních či běžně nedostupných místech přibližuje široké veřejnosti
ukázky z nové tvorby evropských spisovatelů v podání známých osobností. Unikátní
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propojení neobvyklého místa, osobité interpretace a literárního textu nabízí nevšední
kulturní zážitek a příležitost seznámit se s myšlením současných evropských autorů.
1. čtecí místo: Villa Rosenaw
Čte: Zbyněk Terner
Kniha: Sandro Veronesi: Kolibřík
2. čtecí místo: Stage Garden Galerie Crears
Čte: Lukáš Španihel
Kniha: Denisa Fulmeková : Doktor Mráz
3. čtecí místo: Brillovka
Čte: Ctib
Kniha: Alherd Bacharevič: Poslední kniha pana A.
V rámci akcí pořádaných Městskou knihovnou Rožnov pod Radhoštěm,
příspěvkovou organizací budou pořizovány obrazové a zvukové záznamy za účelem
prezentace organizátora akce. Městská knihovna Rožnov pod Radh
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Noc literatury 2021 v knihovně AG
Datum vydání: 08.09.2021 | Datum importu: 08.09.2021 1:31
Zdroj: kromeriz.cz
Téma: Noc Literatury | Ústředí českých center
AVE: 1 500 Kč | GRP: 0,04 | RU / den: 3 500
Vydavatel: kromeriz.cz
Originál: URL
Současní autoři, netradiční místa a známé osobnosti: to je tvář série veřejných čtení – Noc literatury. Projekt
organizují Česká centra ve spolupráci s EUNIC Praha (Asociace národních kulturních institutů zemí EU),
zahraničními ambasádami v České republice a nakladatelstvím Labyrint.
Cílem Noci literatury je zvýšit zájem veřejnosti o současnou evropskou literaturu a její myšlenkové a tvůrčí
proudy. Rovněž poukazuje na význam multilingvismu a překladů z velkých i malých jazyků.
Více se dozvíte na webu zde...
Přijďte si poslechnout ukázky z děl současných evropských autorů i do naší knihovny ve středu 22. září 2021 od
18 do 20 hodin.
Zároveň hledáme studenty, kteří mají chuť číst na této akci. Prosím, nahlaste se ve školní knihovně. Děkujeme.

http://kromeriz.cz/index.php?id=clanek&fce=detail&i=41500
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Frenštátská knihovna se už podruhé zapojí do
celorepublikového literárního happeningu
Datum vydání: 13.09.2021 | Datum importu: 13.09.2021 10:13
Zdroj: kulturafrenstat.cz
Téma: Noc Literatury
AVE: 1 500 Kč | GRP: 0,06 | RU / den: 5 000
Vydavatel: kulturafrenstat.cz

Frenštátská knihovna se už podruhé zapojí do celorepublikového literárního
happeningu Noc literatury, který se snaží netradičním způsobem přiblížit
veřejnosti současnou evropskou literaturu a její myšlenkové a tvůrčí proudy. Rovněž
poukazuje na význam multilingvismu a překladů z velkých i malých jazyků, to vše
prostřednictvím série veřejných čtení na různých místech.
Ve Frenštátě pod Radhoštěm bude Noc literatury probíhat na třech místech a to v
Čajovně Magnolia, Základní umělecké škole a Klubu Kryt ve čtvrtek 23. září 2021 v
čase od 18 do 21 hodin. Od 19 hodin bude v prostorách knihovny navíc připraveno
speciální čtení pro děti a rodiče s Klárou Smolíkovou. Na posluchače bude čekat
celkem 7 předčítajících a 7 ukázek z děl evropské tvorby. Vstupné na celou akci je
zdarma, na jednotlivých stanovištích pracovnice knihovny zajistí pro posluchače také
drobné občerstvení.Odkazy
TZ_Frenštátská_knihovna_se_už_podruhé_zapojí_do_celorepublikového_literárního
_happeningu [PDF, 297 kB] https://www.nocliteratury.cz/
Poprvé se frenštátská knihovna do této akce zapojila v roce 2019. V letošním roce
knihovna zvolila zcela jiná místa, kde budou veřejná čtení probíhat a došlo také k
částečné obměně předčítajících, kterých bude oproti roku 2019 o dva více. Změny
doznal také časový harmonogram jednotlivých čtení. Celý literární podvečer zahájí
Jiří Šmahlík a Marian Žárský, kteří budou od 18 hodin v Klubu Kryt předčítat úryvky z
nizozemské a polské literatury. Následně se účastníci akce budou moci přemístit do
Základní umělecké školy Frenštát pod Radhoštěm, kde od 19 v koncertním sále
představí ukázky německých a švýcarských autorů dvojice Zdeňka Leščišinová a
Martin Trubač. Posledním místem na trase Noci z literaturou bude čajovna Magnolia,
která bude od 20 hodin patřit severské literatuře, konkrétně švédským a
norským autorům. Čtení se ujmou Zuzana Kalinová a Jan Hilšer. V rámci akce
připravila frenštátská knihovna také speciální doprovodný program vhodný
pro děti předškolního věku a školáky prvního stupně. Od 19 hodin bude v dětském
oddělení knihovny probíhat čtení s populární spisovatelkou Klárou Smolíkovou.
Tématem setkání bude kniha Vynálezce Alva 3.
"Vzhledem k tomu, že vloni akce neproběhla a jarní termín byl zrušený, tak se nyní
už moc těšíme. Všechny vybrané ukázky jsou zajímavé a knihy, ze kterých úryvky
budou a také ostatní knihy, které jsou pro letošek v rámci projektu vybrány, pak bude
možné zapůjčit u nás v knihovně," uvedla vedoucí frenštátské knihovny Pavlína
Martiňáková. Vstup na Noc literatury je zcela zdarma a na jednotlivých stanovištích
bude pro návštěvníky připraveno i drobné občerstvení. Kompletní program a veškeré
další informace naleznete na webových a facebookových stránkách frenštátské
knihovny.
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Vlámští autoři na Noci literatury 2021
Datum vydání: 13.09.2021 | Datum importu: 13.09.2021 1:12
Zdroj: iliteratura.cz | Autor: Bruin Hüblová
Téma: Noc Literatury | Ústředí českých center
AVE: 5 000 Kč | GRP: 0,11 | RU / den: 10 000
Vydavatel: iliteratura.cz
Celková návštěvnost: 84 590
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Stalo se už tradicí, že Česká centra a EUNIC pořádají v předvečer Světa knihy Noc
literatury – svátek evropské literatury a jejích českých překladatelů, ozvláštněný
přednesem známých herců na netradičních místech. Nizozemsky psanou literaturu
tentokrát zastupují dva Vlámové.
Dvojnásobná vlámská účast na Noci literatury 2021
Letošní Noc literatury se koná ve středu 22. září na dvaceti místech
v Praze 4 (Podolí a Braník) a v dalších městech ČR. Poprvé v historii Noci literatury
vybralo z nedávné produkce nizozemsky psané literatury v českém překladu nejen
Vlámské zastoupení, ale
i Velvyslanectví Nizozemského království v Praze vlámského autora. Nizozemce tedy
tentokrát zastupuje Vlám Christophe van Gerrewey, ukázku z jeho románu Abys
věděla ( Op de hoogte, přel. Adéla Elbel, Větrné mlýny 2019) předčítá v
ZŠ Nedvědovo náměstí Filip Kaňkovský. Vlámské zastoupení představí román Toma
Lanoye Třetí svatba ( Het derde huwelijk, přel. Radka Smejkalová, Argo 2020).
Úryvek předčítá v kostele sboru Českobratrské církve evangelické (Modřanská
118) Hanuš Bor.
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NOCÍ LITERATURY NA KOLE
Datum vydání: 13.09.2021 | Datum importu: 13.09.2021 0:28
Zdroj: Týdeník Rozhlas | Rubrika: Kultura | Strana 20 | Autor: Adriana Krásová
Téma: Noc Literatury | Ústředí českých center
AVE: 10 990 Kč
Vydavatel: Radioservis, a. s. | Periodicita: týdeník

PŘEDSTAVTE SI ATRAKTIVNÍ ČI BĚŽNĚ NEDOSTUPNÉ MÍSTO, KDE ZNÁMÁ
HERECKÁ OSOBNOST ČTE UKÁZKY Z NOVÉ TVORBY
EVROPSKÝCH SPISOVATELŮ.
PROPOJENÍ neobvyklého místa, osobité interpretace a literárního textu nabízí
nevšední kulturní zážitek...
To je Noc literatury, která návštěvníky seznamuje s díly současných
evropských autorů a jejíž obliba stále roste. Od roku 2006 ji
připravují Česká centra ve spolupráci s
EUNIC Praha (Asociace národních kulturních institutů zemí EU),
zahraničními ambasádami v České republice a nakladatelstvím Labyrint.
Pokaždé se koná v jiné části Prahy, kterou tak chtějí organizátoři výběrem čtecích
míst návštěvníkům přiblížit. Jednou z inspirací letošního 15. ročníku, který se
uskuteční 22. září, je voda a městská příroda, a proto bude letos Noc literatury hostit
městská část Praha 4 v Podolí a Braníku.
Číst se bude ve veslařských klubech, ve vodárně, v klubu otužilců, ale také v
zahradnictví, tramvaji, divadle a místních kavárnách či kostelích.
Dvacet hereckých osobností přečte ukázky z devatenácti současných překladů slovenský titul tradičně v originále. Pro letošní ročník jsme oslovili herce, kteří se
účastnili loňské Noci literatury ve Vršovicích. Situace byla tehdy velmi nejistá, Noc
literatury byla poslední veřejnou akcí v Praze před lockdownem, ale žádný
z herců účast neodmítl a i díky nim měl celý večer výjimečnou atmosféru. Uslyšíme
tedy opět například Ivana Luptáka, Zdeňka
Piškulu, Ondřeje Pavelku či Ivanu Uhlířovou, ale číst bude
také Marek Adamczyk či Marta Dancingerová a řada dalších oblíbených herců
a hereček.
Pro letošní ročník připravili organizátoři několik novinek. Vzhledem k charakteru
vybrané oblasti Prahy 4 jsou letošním partnerem Rekola a návštěvníci budou moci
využít během večera jejich nabídku dvou jízd zdarma. V Praze 4 sídlí
také Konzervatoř Jaroslava Ježka a návštěvníci si budou moci poslechnout kapely
složené z jejich studentů. Již tři roky se Noci literatury účastní Ukrajina, několik let se
čte také romská literatura. Letos se díky spolupráci se
Zastoupením Evropské komise v ČR představí nezávislá běloruská literatura.
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Novinky a média
Datum vydání: 14.09.2021 | Datum importu: 15.09.2021 0:23
Zdroj: mkcr.cz

+3

Téma: Noc Literatury
AVE: 0 Kč | GRP: 0,00 | RU / den: 100

Chrudim hostí již poosmé Noc literatury 14.09.2021 16:47 / příspěvkové organizace
Ve středu 22. září od 18 hodin bude Chrudim již poosmé hostit Noc literatury. Na akci
spolupořádané Městskou knihovnou Chrudim a Muzeem loutkářských kultur v Chrudi
mi přečtou ukázky z moderních českých překladů evropské literatury herečky Tereza
Nekudová a Kristýna Kudrnáčová.
Noc literatury, která se koná ve více jak 70 městech České republiky, každoročně
přibližuje veřejnosti netradičním způsobem současnou evropskou literaturu
prostřednictvím série veřejných čtení v podání známých nebo zajímavých osobností
ze světa kultury. Čtení je spojené s dalším programem jako jsou koncerty nebo
divadelní představení a probíhá na neobvyklých, divácky atraktivních místech.
V Chrudimi, kde se Noc literatury uskuteční již poosmé, se návštěvníci vedle teras
historického Mydlářovského domu budou moci podívat tentokrát do letní čítárny na
zahradě Městské knihovny.
Právě zde v 18 hodin chrudimská Noc literatury odstartuje
čtením herečky a zpěvačky Terezy
Nekudové. Dceru známé herečky Jitky Smutné si diváci určitě vybaví ze
seriálu Ulice, kde ztvárnila roli Saši Třešňákové, mnozí jí také znají jako jeden z
hlasů populární skupiny Skyline. Mimo to vystupovala a vystupuje
v Národním divadle, Divadle Bez zábradlí, Divadle Radka Brzobohatého a mnoha
dalších scénách. Pro svoje čtení si vybrala ukázky z knih
dánské prozaičky a autorky minimalistických románů Helle Helle, vlámského
romanopisce, básníka a esejisty Toma Lanoye a
maďarské prozaičky a hudebnice Ediny Szvoren. Čtení z překladů moderní evropské
literatury doprovodí Tereza Nekudová i hudebním vystoupením, při němž ji bude
nápomocen přední český jazzový kytarista Milan Kramarovič.
Terasy Muzea loutkářských kultur v Chrudimi přivítají od 19 hodin herečku Kristýnu
Kudrnáčovou, kterou diváci mohli vidět na
prknech Národního divadla, Státní opery Praha nebo Divadla Broadway. Kristýna je,
stejně jako Tereza Nekudová, rovněž vynikající zpěvačkou známou z výborných KYX
Orchestra, kabaretního Myštetu nebo dětského hudebního projektu Pískomil se vrací.
V podání Kristýny Kudrnáčové zazní ukázky z děl americké spisovatelky romského
původu Oksany Marafiotitové, která se ovšem narodila v Lotyšsku a své dětství
prožila v bývalém Sovětském svazu, britské prozaičky původem
ze Severního Irska Anny Bournsové, jejíž román Mlíkař získal jako vůbec první próza
severoirského autora prestižní Man Bookerovu cenu nebo
běloruského spisovatele Alherda Bachareviče. I Kristýna Kudrnáčová doplní svoje
čtení písněmi ze svého hudebního repertoáru, tentokrát s klavírním
doprovodem Daniela Marečka.
Vstupné na Noc literatury je jako obvykle zdarma, v případě špatného počasí se
program uskuteční ve vnitřních prostorách.
Soubory ke stažení
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Noc literatury odhalí, co se čte v Evropě
Datum vydání: 15.09.2021 | Datum importu: 15.09.2021 19:07
Zdroj: pribram.cz | Autor: Pixabay Pexels
Téma: Noc Literatury | Ústředí českých center
AVE: 3 000 Kč | GRP: 0,09 | RU / den: 8 145
Vydavatel: DIRTECHO MEDIA, s. r. o.
Celková návštěvnost: 842 860

Mezinárodní projekt Noc literatury, jehož snahou je veřejnosti přiblížit díla současných
evropských autorů, zamíří do Příbrami. Letošní čtení se uskuteční ve středu 22. září a
tentokrát na jednom místě – v novém a opět otevřeném klubu Junior. Sem také jako hosté
zavítají předkladatelka Helena Březinová a „sporťák“ Vojtěch Bernatský. Pozvánka platí od
18.00, vstup je volný.
Díky čerstvě vydané knize Jak dostat tatínka do karantény se
dvojnásobný tatínek Vojtěch Bernatský podělí o zábavné historky, které lze zažít v nelehké
době pandemie. Ukázky z dalších děl evropských spisovatelů budou interpretovat
příznivci Knihovny Jana Drdy Příbram. O hudební náplň večera se postará ZUŠ Příbram I,
občerstvení zajistí klubový bar.
Noc literatury začala v roce 2006 pořádat Česká centra, na její organizaci se podílejí
Asociace národních kulturních institutů zemí EU, zahraniční ambasády v České republice a
nakladatelství Labyrint. Do veřejných čtení se zapojuje stále více českých měst a ohlas má
akce rovněž v zahraničí. V České republice se letos do projektu přihlásilo více než sedmdesát
měst. Podle webu www.nocliteratury.cz se bude na Příbramsku číst také
v Březnici, Dobříši a Rožmitále pod Třemšínem.
Tip redakce: Pokud nechcete, aby vám unikly aktuální informace, staňte se fanoušky naší
stránky na Facebooku a budete 24 hodin denně v obraze.
zdroj: pribram.cz autor: Magdalena Rezková
Ve středu 22. září představí svou novou knihu v příbramském Junior klubu také
sportovní moderátor Vojtěch Bernatský. Veřejná čtení budou probíhat i v dalších městech
regionu..
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Noc literatury letos popluje na Vltavě
Datum vydání: 16.09.2021 | Datum importu: 17.09.2021 10:13
Zdroj: nasepraha10.cz
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Letošní 15. ročník festivalu Noc literatury 2021 se tentokrát koná v Braníku a Podolí.
Jeho autoři jej spojili s městskou přírodou, vodou a vodáctvím. Číst se bude ve veslařských
klubech, ve vodárně, v klubu otužilců, ale také v tramvaji, zahradnictví, divadle i zdejších
kavárnách i kostelích.
V rámci loňského Proseckého jara se lidé mohli svézt na lodi v Parku PřátesltvíZvětšit
V rámci loňského Proseckého jara se lidé mohli svézt na lodi v Parku Přátesltví
Festival knižních novinek Noc literatury začíná ve středu 22. září v 18 hodin a potrvá až do 23
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hodiny. Jeho podtématem je voda a život v městské přírodě. Během literárního večera se
představí 20 knih z 19 zemí. Už po čtvrté se bude číst romská literatura, která byla v minulých
ročnících čtenářsky velmi vyhledávaná. Autoři ukrajinské literatury dostanou slovo už potřetí.
Jeden z partnerů Noci literatury, organizace Stálé
zastoupení Evropské komise v Praze představí také nezávislou běloruskou literaturu. „Jsme
velmi rádi, že vzhledem k současnému politickému dění v Bělorusku máme možnost našim
návštěvníkům zprostředkovat kontakt s běloruskými spisovateli a jejich tvorbou. Domníváme
se, že by toto téma mělo naší společností rezonovat,“ komentoval
to Ondřej Černý, generální ředitel Českých center.
Na vlnách literatury
Návštěvníci se kromě literatury mohou těšit na celou řadu skvělých českých herců, kteří
budou z knih předčítat. Mezi jinými se představí
například Ivan Lupták, Ondřej Pavelka, Josef Trojan, Marek Adamczyk, Ivan Lupták nebo M
arta Dancingerová. Dvacítku prezentovaných knih představila Česká centra prostřednictvím
facebookové kampaně, pro kterou vytvořili
videospoty studenti Fakulty umění a designu Jaroslava Sutnara v Plzni. Vzhledem k aktuální
epidemiologické situaci budou na všech čteních po celou dobu jeho trvání povinné
respirátory, a to bez ohledu na absolvované očkování. Noc literatury proběhne pod
záštitou primátora Zdeňka Hřiba a Ireny Michalcové, starostky Prahy 4.
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Noc literatury se příští středu uskuteční na dvacítce
míst Prahy 4
Datum vydání: 16.09.2021 | Datum importu: 16.09.2021 23:14
Zdroj: seznamzpravy.cz
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Na řadě míst spojených s vodou, v zahradnictví či pivovaru se odehraje v hlavním městě
letošní 15. ročník festivalu Noc literatury.
Akce, při které herci a známé osobnosti čtou úryvky z knih současných evropských autorů, se
bude konat příští středu 22. září od 18:00 do 23:00 na dvacítce
míst Prahy 4 v Podolí a Braníku. Organizátoři to uvedli na dnešní tiskové konferenci v Praze.
Současnou literaturu v českých překladech si budou moci lidé vyslechnout také ve zhruba 75
dalších městech.
Noc literatury letos představí 20 knih z 19 zemí a jejím podtématem budou voda a život v
městské přírodě. Počtvrté se bude v Praze číst romská literatura a potřetí ukrajinská. Stálé
zastoupení Evropské komise v Praze představí také nezávislou běloruskou literaturu. Knihy
vydané v posledních letech zazní v překladech, slovenský příspěvek z knihy Denisy
Fulmekové Doktor Mráz v originále.
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Noc literatury křtěná Vltavou 15. ročník literárního
festivalu zamíří do Braníka a Podolí – 22. září 18.00 –
23.00
Datum vydání: 16.09.2021 | Datum importu: 16.09.2021 19:31
Zdroj: ceskenovinky1.eu | Autor: Svetozár Plesník
Téma: Rotterdam | Noc Literatury | Bratislava | Paříž | Ústředí českých center
AVE: 5 000 Kč | GRP: 0,06 | RU / den: 5 000
Vydavatel: ceskenovinky1.eu
Noc literatury se koná pod
záštitou Zdeňka Hřiba, primátora hlavního města Prahy, Ireny Michalcové, starostky Městské
části Praha 4.
Ve středu 22. září 2021 v 18 hodin ožije Praha literaturou. Lépe řečeno – jedna z jejích městských
částí: „Čtyřka“. Populární literární festival se tentokráte odehraje v Praze 4 – Braníku a Podolí s
podtématem voda a život v městské přírodě. Noc literatury představí 20 knih z 19 zemí, počtvrté se
bude číst romská literatura, potřetí ukrajinská. Jeden z partnerů Noci literatury, Stálé
zastoupení Evropské komise v Praze, představí nezávislou běloruskou literaturu. Slovenský úryvek
zazní v originále. K projektu se každoročně připojují i regionální knihovny, letos v úctyhodném počtu
75. Noc literatury se koná také v zahraničí, také zde ji organizují Česká centra.
Současní autoři, netradiční místa a známé osobnosti: to je tvář série veřejných čtení – Noc literatury.
Projekt organizují Česká centra ve spolupráci s
EUNIC Praha (Asociace národních kulturních institutů zemí EU),
zahraničními ambasádami v České republice, dále se Zastoupením Evropské komise v Praze,
nakladatelstvím Labyrint, Magistrátem hl. m. Prahy a Městskou částí Praha 4.
ZDENĚK HŘIB, PRIMÁTOR HL. M. PRAHY:
„Noc literatury otevírá dveře hledání různých možností vícestranné spolupráce na mnoha úrovních. To
se podařilo třeba v případě spolupráce se zahraničními instituty v Praze, nebo v nastavení témat,
kterými je možné zaujmout co nejširší veřejnost. Jsem rád, že Noc literatury nápor pandemie v
loňském roce zkrátka ustála – a že se tato akce drží na kulturní mapě hlavního města už poctivých 15
let. Navíc se jedná o projekt, který vhodně zapadá do debat o úloze kultury v Evropské unii, to jsou z
mého pohledu pro Noc literatury další nezpochybnitelné plusové body.“
Cílem Noci literatury je zvýšit zájem veřejnosti o současnou evropskou literaturu a její myšlenkové a
tvůrčí proudy. Rovněž poukazuje na význam multilingvismu a překladů z velkých i malých jazyků.
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NOC LITERATURY KŘTĚNÁ VLTAVOU
Datum vydání: 16.09.2021 | Datum importu: 16.09.2021 18:57
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Ve středu 22. září 2021 v 18 hodin ožije Praha literaturou. Lépe řečeno – jedna z jejích městských
částí: „Čtyřka“. Populární literární festival se tentokráte odehraje v Praze 4 – Braníku a Podolí s
podtématem voda a život v městské přírodě. Noc literatury představí 20 knih z 19 zemí, počtvrté se
bude číst romská literatura, potřetí ukrajinská. Jeden z partnerů Noci literatury, Stálé
zastoupení Evropské komise v Praze, představí nezávislou běloruskou literaturu. Slovenský úryvek
zazní v originále. K projektu se každoročně připojují i regionální knihovny, letos v úctyhodném počtu
75. Noc literatury se koná také v zahraničí, také zde ji organizují Česká centra.
Současní autoři, netradiční místa a známé osobnosti: to je tvář série veřejných čtení – Noc literatury.
Projekt organizují Česká centra ve spolupráci s
EUNIC Praha (Asociace národních kulturních institutů zemí EU),
zahraničními ambasádami v České republice, dále se Zastoupením Evropské komise v Praze,
nakladatelstvím Labyrint, Magistrátem hl. m. Prahy a Městskou částí Praha 4.
Cílem Noci literatury je zvýšit zájem veřejnosti o současnou evropskou literaturu a její myšlenkové a
tvůrčí proudy. Rovněž poukazuje na význam multilingvismu a překladů z velkých i malých jazyků. Na
„Čtyřku“ dopadá Noc literatury vlastně již podruhé. Poprvé v roce 2017, když se na pouhých pět hodin
otevírala tajemná místa Michle a Nuslí. Letos se čtenářská obec přesouvá do nevšedních míst doslova
křtěných Vltavou, a to do Podolí a Braníka.
Právě Braník a Podolí mají svá specifická kouzla a řadu zajímavých míst, která však většina lidí
zahlédne jen cestou na plavecký stadion, při projížďce na kole, cestou na nádraží či z města ven.
Tipem pro „nerozhodnuté“ je Pivovar Moucha v areálu bývalého Branického pivovaru, kluby vodních
sportů na břehu Vltavy či Archiv bezpečnostních složek.
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DVĚ VÝJIMEČNÉ AKCE: NOC LITERATURY A
KAMENY ZMIZELÝCH
Datum vydání: 16.09.2021 | Datum importu: 16.09.2021 16:31
Zdroj: turnovskovakci.cz
Máme tu dvě výjimečné pozvánky na středu 22. a čtvrtek 23. září. Obě akce se v Turnově konají
poprvé.
V tom prvním případě můžete večer zajít do tří zajímavých prostor – lokomotivní depo, synagoga a
Fokus, kde proběhne veřejné čtení současné evropské literatury. Ve ztemnělých prostorách to bude mít
zcela jistě zajímavou atmosféru. Druhou akcí je pietní akt položení tzv. „kamenů zmizelých“.
Výjimečný počin, o kterém jste mohli slyšet z jiných měst.
NOC LITERATURY V TURNOVĚ
Ve středu 22. září od 18.00 hodin můžete navštívit tři netypické prostory v Turnově, které budou
tentokrát ve spojení s literaturou.
Noc literatury jsou totiž veřejná čtení současné evropské literatury na netradičních místech. Tento
projekt s mezinárodním přesahem trvá již patnáctým rokem.
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Noc literatury historicky poprvé také ve Zlíně
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Současná literatura, netradiční místa, známé tváře: taková je NOC LITERATURY, která na
atraktivních či běžně nedostupných místech přibližuje široké veřejnosti ukázky z nové tvorby
evropských spisovatelů v podání známých hereckých osobností.
Unikátní propojení neobvyklého místa, osobité interpretace a literárního textu nabízí nevšední kulturní
zážitek a příležitost seznámit se s myšlením současných evropských autorů. Noc literatury si vydobyla
pevné místo v českém kulturním kalendáři a stala se jeho neodmyslitelnou součástí. Letos se
historicky poprvé uskuteční díky Krajské knihovně Františka Bartoše také ve Zlíně, a to ve středu 22.
září od 18 do 23 hodin. Vedle literárního zážitku budou mít návštěvníci možnost prohlédnout si místa
veřejnosti běžně nepřístupná - jako prostory Českého rozhlasu Zlín, sklepení zlínského zámku nebo
zákulisí Městského divadla Zlín.
Projekt organizují Česká centra ve spolupráci se Sdružením národních kulturních institutů zemí EU,
zahraničními zastupitelskými úřady a nakladatelstvím Labyrint. Organizátorem
ve Zlíně je Krajská knihovna Františka Bartoše ve Zlíně.
Cílem akce je zvýšit zájem veřejnosti o současnou evropskou literaturu a její myšlenkové a tvůrčí
proudy. Poukazuje také na důležitost multilingualismu a význam překladů z velkých i menších jazyků.
Od počátku projektu v roce 2006 se do něj každoročně zapojuje více a více měst, v roce 2019 jich bylo
více než 60 po celé České republice.
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Tipy deníku
Datum vydání: 16.09.2021 | Datum importu: 16.09.2021 1:40
Zdroj: Benešovský deník | Rubrika: Zpravodajství / Benešovsko | Strana 2
Téma: Noc Literatury
AVE: 3 412 Kč | GRP: 0,04 | Čtenost: 3 499
Vydavatel: VLTAVA LABE MEDIA, a.s. | Periodicita: deník
Redaktorka Deníku Eva Kovaničová doporučuje
V neděli se v benešovském kině zabaví děti a po nich i dospělí
Benešov / 19. září / 17:00 a 19:30 Další dobrodružství Maxinožky přichází do benešovského kina v
neděli 19. září od sedmnácté hodiny. Adamův tatínek je teď velmi slavný a chce využít svou slávu ke
změně světa. Kontaktuje ho nevládní organizace, aby pomohl chránit největší přírodní rezervaci před
znečištěním ropnou společností. Když táta zmizí, jeho syn, Maxinožka a jeho přátelé udělají vše, co je
v jeho silách, aby ho našli a zachránili. Vstupné je 120 korun. Večer od 19.30 si přijdou na své
dospělí, kteří mají rádi české filmy, jelikož se na plátně kina objeví snímek Bábovky.
Noc literatury poprvé v Sázavě
Sázava / 22. září / 18:00 – 23:00 Současní autoři, netradiční místa a známé osobnosti. To je tvář série
veřejných čtení v rámci akce Noc literatury ve středu 22. září, tentokrát poprvé i v Sázavě. V Huti
František bude od osmnácté hodiny číst Petr Vršek z knihy Anny Brusnové Mlíkař. Římskokatolická
farnost Sázava – Černé Budy bude místem čtení od dvacáté hodiny, kdy Barbora Skočdopolová přečte
pár pasáží z knihy Kolibřík, kterou napsal Sandro Veronesi. V Kulturní síni u Martina zazní od 21
hodin slova z knihy Oslněni světlem. Akci pořádá Městská knihovna Sázava ve spolupráci s
Městem Sázava a Zdravým městem Sázava.
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Ze sociálních sítí
Datum vydání: 16.09.2021 | Datum importu: 16.09.2021 1:40
Zdroj: Pražský deník | Rubrika: Praha / Zpravodajství | Strana 2
Téma: Noc Literatury
AVE: 15 017 Kč | GRP: 0,21 | Čtenost: 18 599
Vydavatel: VLTAVA LABE MEDIA, a.s. | Periodicita: deník

Ve středu 22. 9. od 18 do 23 hodin budeme v klubovně TJ Tatran, jež bývala německým výsadkovým
člunem, číst v rámci Noc literatury ukázku z knihy Jakuba Żulczyka Oslněni světlem. V hl. roli
Vojtěch Vondráček, herec divadla Na Zábradlí.
@PLInst_Praha
twitterový účet Polského institutu v Praze Již tuto sobotu 18. 9. můžete v Muzeu
skla Portheimka navštívit novou výstavu „Hra.
Hra? Hra!“ autorek Luby Bakičové a Barbory Štefánkové. Výstava prezentuje kontrast práce dvou v
současnosti nejvýraznějších a profesně velmi úspěšných představitelek mladé autorské sklářské
tvorby.
@Prazska5
twitterový účet městské části Prahy 5 S velkým zármutkem a lítostí oznamujeme, že zemřel JUDr.
Ivan Dunovský, majitel, mecenáš a podporovatel Pražského komorního baletu, zakladatel neziskové
společnosti Balet Praha o.p.s.
a především báječný člověk, který miloval umění.
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Noc literatury 2021 představí 20 knih
Datum vydání: 16.09.2021 | Datum importu: 16.09.2021 0:22
Zdroj: Mladý svět | Rubrika: Kultura | Strana 44 | Autor: Jan Januš
Téma: Noc Literatury | Paříž | Ústředí českých center
AVE: 54 392 Kč
Vydavatel: A 11, spol. s r.o. | Periodicita: týdeník

Nechte si číst od známých herců
Předposlední zářijový týden bude v Praze patřit literatuře.
Ještě před tím, než začne čtyřdenní veletrh Svět knihy, uskuteční se ve středu 22. září Noc literatury.
Ta se tentokrát bude točit kolem vody a odehraje se v Podolí a v Braníku.
Veřejná čtení ze známých i méně známých knih z 20 různých zemí, pořádaná Českými centry,
proběhnou už tradičně na zajímavých místech. Třeba Francii bude stylově reprezentovat nejnovější
titul Civilizace od Laurenta Bineta, který zaujal už svým románem o atentátu na Heydricha HHhH.
Číst v Českém Yacht Klubu bude herec Ondřej Pavelka. Irsko představí Normální lidi
od Sally Rooneyové, zpropagované i úspěšným televizním seriálem. Knihy se v Klubu vodních sportů
chopí Zdeněk Piškula. Zajímavý je rovněž slovenský titul, a to Doktor Mráz od Denisy Fulmekové,
která vypráví na základě skutečných událostí o poměrech ve fašistickém Slovensku během druhé
světové války. Toto čtení, kterého se ho ujme Zuzana Onufráková, bude navíc „stylově“ probíhat
v Archivu bezpečnostních složek. Noc literatury začne v 18:00 hodin a skončí v 23:00 hodin, každá
četba potrvá 15 minut a zopakuje se dvakrát za hodinu. A kromě Prahy se do projektu zapojí dalších
zhruba 75 měst. Jak Noc literatury, tak Svět knihy probíhají za mediálního partnerství Mladého světa.
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Novinky.cz
Datum vydání: 17.09.2021 | Datum importu: 17.09.2021 17:21
Zdroj: novinky.cz | Autor: Stanislav Dvořák
Téma: Noc Literatury
AVE: 99 000 Kč | GRP: 23,13 | RU / den: 2 082 124 | Návštěvy za měsíc: 117 000 000
Vydavatel: Borgis, a.s.
Celková návštěvnost: 151 311 588

V Praze a v desítkách dalších měst se na 22. září chystá 15. ročník literárního festivalu Noc literatury.
Lidem budou na různých místech číst známí herci. Vstup je zdarma.
V metropoli se letos festival týká hlavně Braníku a Podolí, téma totiž zní „voda a život v městské
přírodě“. Noc literatury představí 20 knih z 19 zemí a prostor dostane třeba také literatura ukrajinská,
běloruská a romská.
Čtení se ujala řada známých herců, ukázky ze světové literatury zazní v
podání Ivana Luptáka, Zdeňka Piškuly, Ondřeje Pavelky, Ivany Uhlířové, Lenky Vlasákové, Marka
Adamczyka, Marty Dancingerové nebo Josefa Trojana.
Dopravní podnik hl. m. Prahy poskytl tramvajový vůz zvaný Tramvaj Měsíček v jásavém
modrožlutém nátěru. Nastoupit bude možno na smyčce u Podolské vodárny s výstupní stanicí
Nádraží Braník. Tramvaje zde mají dlouhou tradici. Byly jediným prostředkem, jak se dostat na
nádraží či do vodáckých klubů, plováren – a do přírody. Cesta skýtá též výjimečný pohled na řeku a
její okolí.
V Praze 4 sídlí také Konzervatoř Jaroslava Ježka, a tak návštěvníci během večera uslyší na různých
místech kapely složené z jejích studentů.
„Noc literatury otevírá dveře hledání různých možností vícestranné spolupráce na mnoha úrovních. To
se podařilo třeba v případě spolupráce se zahraničními instituty v Praze nebo v nastavení témat,
kterými je možné zaujmout co nejširší veřejnost. Jsem rád, že Noc literatury nápor pandemie v
loňském roce zkrátka ustála – a že se tato akce drží na kulturní mapě hlavního města už poctivých 15
let. Navíc se jedná o projekt, který vhodně zapadá do debat o úloze kultury v Evropské unii, to jsou z
mého pohledu pro Noc literatury další nezpochybnitelné plusové body,“ řekl primátor Zdeněk Hřib.
„Literaturu s radostí podporuji, protože čtení vnímám jako jednu z velice podstatných dovedností a
literaturu jedním z největších darů. Na ‚Čtyřce‘ máme sedm ‚knihobudek‘, přičemž síť chceme dále
rozšiřovat. Noc literatury pro nás představuje příležitost podpořit literaturu a čtení, vnímáme ji také
jako chvályhodnou snahu připomenout veřejnosti význam knih pro současnost,“
dodala starostka Prahy 4 Irena Michalcová.
Návštěvníci by měli mít u sebe potvrzení o očkování na covid, prodělání nemoci nebo negativním
testu. Podrobný program najdete na www.nocliteratury.cz.
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Rychlokurz cizí řeči, čtení u Vltavy i setkání se sousedy.
Kam v Praze zdarma během podzimu?
Datum vydání: 17.09.2021 | Datum importu: 17.09.2021 16:47
Zdroj: informuji.cz
Téma: Noc Literatury
AVE: 20 000 Kč | GRP: 0,18 | RU / den: 16 390
Vydavatel: informuji.cz
Celková návštěvnost: 272 420

Články / Hudební novinky / Výběrovky aneb TO NEJ z kultury! /Rychlokurz cizí řeči, čtení u Vltavy i
setkání se sousedy. Kam v Praze zdarma během podzimu?
S neúprosně blížícím se příchodem podzimu přinášíme tipy, jak kulturně obohatit volný čas v
metropoli a nechat při tom peněženku netknutou.
Zažít město jinak
Vyzkoušet nejlepší mrkvové recepty a vystřelit si růži v Hlubočepích, zúčastnit se kvízu
o Arbesově náměstí a jeho okolí nebo soutěže v pojídání hotdogů na Letné či si zajít na workshop o
zašívání na sídlišti Skalka. V sobotu 18. září se na mnoha místech v metropoli koná komunitní festival
spojující sousedy, kteří by se jinak nesetkali. Aktivity sahají od hudebních a divadelních vystoupení po
trhy a pikniky. Nenechte si ujít třeba program ve Studiu Ypsilon ve Spálené ulici.
Prosecký podzim
Nedělní odpoledne 19. září můžete strávit v parku Přátelství mezi stanicemi metra Střížkov a Prosek,
kde děti budou mít možnost se seznámit s celou plejádou sportovních aktivit sahajících od badmintonu
přes taekwondo po mažoretkové soubory. Večer akci završí rozeznění téměř šedesáti mobilních zvonů,
které zahrají klasické skladby i populární melodie.
Noc literatury
V sídle Českého yacht klubu, archivu bezpečnostních složek, kostele nebo vodárně si ve středu 22.
září večer budou moci příchozí poslechnout ukázky ze současné evropské literatury v podání známých
hereckých osobností. Hlavní program celorepublikové akce se koná v Braníku a Podolí, kde z děl
budou číst Zdeněk Piškula, Kristýna Frejová, Marek Adamczyk a další. Na březích Vltavy nebudou
chybět úryvky z románu Normální lidi irské autorky Sally Rooney či třeba z připravovaného překladu
Poslední knihy pana A. běloruského prozaika Alherda Bachareviče.
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Noc literatury 2021: Bude se číst v tramvaji, kostele,
pivovaru i ve vodárně
Datum vydání: 17.09.2021 | Datum importu: 17.09.2021 14:55
Zdroj: citybee.cz
Téma: Noc Literatury
AVE: 5 000 Kč | GRP: 0,12 | RU / den: 11 235
Vydavatel: CityBee
Ve středu 22. září 2021 v 18 hodin ožije Praha literaturou. Lépe řečeno – jedna z jejích městských
částí: „Čtyřka“. Populární literární festival se
tentokráte odehraje v Praze 4 – Braníku a Podolí s podtématem voda a život v městské
přírodě. Noc literatury představí 20 knih z 19 zemí, počtvrté se bude číst romská literatura, potřetí
ukrajinská.
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Noc literatury opět i v Neratovicích
Datum vydání: 17.09.2021 | Datum importu: 17.09.2021 12:05
Zdroj: neratovice.cz
Téma: Noc Literatury
AVE: 850 Kč | GRP: 0,04 | RU / den: 3 932
Ve středu 22. září od 17 hodin se v Neratovicích po několika letech opět koná Noc literatury. Veřejné
čtení se uskuteční v archivu Městské knihovny a v Jazz klubu Společenského domu. Předčítané texty
se budou střídat vždy po půl hodině.
Číst vám budou herečky Lenka Zahradnická (Letní shakespearovské slavnosti, seriál Vyprávěj) a J ana
Polášková, dříve Malá (angažmá
např. Východočeské divadlo Pardubice, Městská divadla pražská, Letní shakespearovské slavnosti,...;
z filmografie: Zdivočelá země, Ordinace v růžové zahradě, Eden,…).
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Tématem letošní Noci literatury bude voda a život v
městské přírodě
Datum vydání: 16.09.2021 | Datum importu: 16.09.2021 20:06
Zdroj: nasregion.cz

+1

| Rubrika: Praha | Autor: Jan Veselý

Téma: Noc Literatury
AVE: 15 000 Kč | GRP: 0,37 | RU / den: 32 877
Vydavatel: A 11, spol. s r.o.
Na řadě míst spojených s vodou, v zahradnictví či pivovaru se odehraje v hlavním městě letošní 15.
ročník festivalu Noc literatury. Akce, při které herci a známé osobnosti čtou úryvky z knih současných
evropských autorů, se bude konat příští středu 22. září od 18:00 do 23:00 na dvacítce
míst Prahy 4 v Podolí a Braníku.
Noc literatury letos představí 20 knih z 19 zemí a jejím podtématem budou voda a život v městské
přírodě. Počtvrté se bude v Praze číst romská literatura a potřetí ukrajinská. Stálé
zastoupení Evropské komise v Praze představí také nezávislou běloruskou literaturu. Knihy vydané v
posledních letech zazní v překladech, slovenský příspěvek z knihy Denisy Fulmekové Doktor Mráz v
originále.
Úryvky z knih
přečtou Ivan Lupták, Ondřej Pavelka, Ivana Uhlířová, Marek Adamczyk, Lenka Vlasáková, Marta Da
ncingerová či Josef Trojan. "Pro letošní ročník jsme oslovili herce, kteří se účastnili Noci literatury v
minulém roce. Situace byla tehdy velmi nejistá. Noc literatury byla poslední veřejnou akcí
v Praze před lockdownem, a přesto žádný z herců účast neodmítl," připomněla vedoucí
projektu Adriana Krásová loňský ročník ze začátku října.
Noc literatury se tradičně konala v květnu, loni ji však z plánovaného termínu odsunula pandemie
covidu-19. I letos budou festival provázet protikoronavirová opatření, pro všechny účastníky bude
povinný respirátor a dodržování rozestupů. Číst se bude ve veslařských klubech, ve vodárně, v klubu
otužilců, ale také v zahradnictví, tramvaji, divadle či místních kavárnách a kostelech.
Za 14 let Noc literatury jen v Praze nabídla více než 270 knih. Počet míst a měst se každoročně
zvyšuje. V předchozích letech se četlo například na Malé Straně, v Libni, na Smíchově, na Letné,
na Žižkově, v Dejvicích či v Karlíně. V roce 2018 se akce festival konal na Starém a Novém
Městě Prahy 1, předloni se četlo v Praze 2, loni byly dějištěm Vršovice a Vinohrady. V Praze 4 se
konala Noc literatury v roce 2017, kdy se četlo v Michli a Nuslíc.
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Noc literatury míří do Braníka
Datum vydání: 17.09.2021 | Datum importu: 17.09.2021 2:37
Zdroj: Právo | Rubrika: Praha - Střední Čechy | Strana 9 | Autor: (cie)
Téma: Noc Literatury | Ústředí českých center
AVE: 15 991 Kč | GRP: 2,02 | Čtenost: 182 199
Vydavatel: Borgis, a.s. | Periodicita: deník

Literární festival Noc literatury letos hostí Praha 4. Akce na téma voda a život v městské přírodě se
koná 22. září a představí dvacet knih z 19 zemí. Stálé zastoupení Evropské komise v Praze, jeden z
partnerů, představí nezávislou běloruskou literaturu. Slovenský úryvek zazní v originále.
Cílem Noci literatury, kterou organizují Česká centra, je zvýšit zájem veřejnosti o současnou
evropskou literaturu. Poukazuje i na význam překladů z velkých a malých jazyků. „Pro letošní ročník
jsme oslovili herce, kteří se účastnili projektu v loňském roce, představuje interprety vedoucí projektu
Adriana Krásová. Úryvky světových autorů zazní v podání např. Zdeňka Piškuly, Ondřeje Pavelky,
Marka Adamczyka, Josefa Trojana.
Čtenářská obec se vypraví do Podolí a Braníka, číst se bude např. v pivovaru Moucha, v
bývalém branickém pivovaru, branickém yachtklubu nebo Archivu bezpečnostních složek.
„Braník a Podolí mají svoje specifi cká kouzla a řadu zajímavých míst, která však většina lidí zahlédne
jen cestou na plavecký stadion nebo při projížďce na kole,“ vysvětlila Krásová, proč tentokrát padla
volba na tuto lokalitu.
Studenti Konzervatoře Jaroslava Ježka, která sídlí ve čtvrté části, zahrají na různých místech. Akce,
která se koná po patnácté, a vždy jinde, trvá od 18 do 23 hodin. Na jednom místě se čte stejná ukázka
v patnáctiminutových intervalech a posluchači přecházejí mezi jednotlivými lokalitami.
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Četba také v pivovaru
Datum vydání: 17.09.2021 | Datum importu: 17.09.2021 3:13
Zdroj: Metro | Rubrika: Praha | Strana 4 | Autor: ČTK
Téma: Noc Literatury
AVE: 61 257 Kč | GRP: 3,86 | Čtenost: 347 015
Vydavatel: Mafra, a.s. | Periodicita: deník
Noc literatury se koná ve středu.
Tématem jsou voda a život v městské přírodě.
Ve veslařských klubech, ve vodárně, v klubu otužilců, ale také v zahradnictví, tramvaji, divadle,
kavárnách, kostelech či v branickém pivovaru Moucha se odehraje 15. ročník festivalu Noc literatury.
Akce, při níž známé osobnosti čtou úryvky z knih současných autorů, se bude konat ve středu 22. září
na dvacítce míst v Podolí a Braníku.
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Krajská knihovna se připojí k Noci literatury
Datum vydání: 17.09.2021 | Datum importu: 17.09.2021 8:54
Zdroj: kr-karlovarsky.cz | Autor: Jana Pavlíková
Téma: Noc Literatury
AVE: 1 500 Kč | GRP: 0,04 | RU / den: 3 500
Vydavatel: kr-karlovarsky.cz
Originál: URL
Letošní Noc literatury se uskuteční ve středu 22.září 2021 a Krajská knihovna Karlovy Vary opět
nabídne čtení na zajímavých místech ve Staré Roli. V jógovém studiu Namaste zazní úryvky současné
rakouské literatury, romskou tvorbu si návštěvníci budou moci vyslechnout v Centru zvířat
Domu dětí a mládeže.
Dánský román bude na programu v Lidovém domě - salónku Rohlau, číst se bude i
v kostele Nanebevzetí Panny Marie, kde bude k poslechu literatura z Irska. Dalším zajímavým
místem, které se změní v malé čtecí centrum, bude nádražní budova ve Staré Roli. Posluchači se tam
budou moci seznámit s norskou románovou tvorbou. Na všech místech se začne číst v 18:00, 18:30,
19:00, 19:30, 20:00 a 20:30.
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Noc literatury křtěná Vltavou 15. ročník literárního
festivalu zamíří do Braníka a Podolí
Datum vydání: 17.09.2021 | Datum importu: 17.09.2021 10:40
Zdroj: rtvj.cz | Autor: Bronislav Samson
Téma: Rotterdam | Noc Literatury | Bratislava | Paříž | Ústředí českých center
AVE: 3 000 Kč | GRP: 0,11 | RU / den: 10 000 | Návštěvy za měsíc: 1
Vydavatel: rtvj.cz
Ve středu 22. září 2021 v 18 hodin ožije Praha literaturou. Lépe řečeno – jedna z jejích městských
částí: „Čtyřka“. Populární literární festival se tentokráte odehraje v Praze 4 – Braníku a Podolí s
podtématem voda a život v městské přírodě. Noc literatury představí 20 knih z 19 zemí, počtvrté se
bude číst romská literatura, potřetí ukrajinská. Jeden z partnerů Noci literatury, Stálé
zastoupení Evropské komise v Praze, představí nezávislou běloruskou literaturu. Slovenský úryvek
zazní v originále. K projektu se každoročně připojují i regionální knihovny, letos v úctyhodném počtu
75. Noc literatury se koná také v zahraničí, také zde ji organizují Česká centra.
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Čtenáři v Yacht Clubu
Datum vydání: 18.09.2021 | Datum importu: 18.09.2021 3:11
Zdroj: Lidové noviny | Rubrika: Orientace | Strana 20 | Autor: Pavel Vokatý
Téma: Noc Literatury | Madrid | Ústředí českých center
AVE: 20 040 Kč | GRP: 1,81 | Čtenost: 162 980
Vydavatel: Mafra, a.s. | Periodicita: deník

Příští týden se po celém Česku rozeběhne další ročník Noci literatury.
Ve středu večer se bude synchronně číst ve více než 70 městech republiky
od Benešova po Žlutice, Český Krumlov, Brno nebo Olomouc nevyjímaje.
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Nenechte si ujít v týdnu od 20. do 26. září 2021
Datum vydání: 19.09.2021 | Datum importu: 19.09.2021 0:41
Zdroj: klubknihomolu.cz | Autor: Lucie Hamrlová
Téma: Noc Literatury
AVE: 1 500 Kč | GRP: 0,06 | RU / den: 5 000
Vydavatel: klubknihomolu.cz
Další týden před námi a s ním i další literární akce. Během příštích dní můžete zajít například na
besedu s Karin Lednickou, autorkou bestselleru
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Nizozemská a vlámská účast na Noci literatury 2021
Datum vydání: 19.09.2021 | Datum importu: 19.09.2021 16:02
Zdroj: iliteratura.cz | Autor: Bruin Hüblová
Téma: Noc Literatury | Ústředí českých center
AVE: 5 000 Kč | GRP: 0,11 | RU / den: 10 000
Vydavatel: iliteratura.cz
Stalo se už tradicí, že Česká centra a EUNIC pořádají v předvečer Světa knihy Noc literatury – svátek
evropské literatury a jejích českých překladatelů ozvláštněný přednesem známých herců na
netradičních místech. Nizozemsky psanou literaturu tentokrát zastupují dva překlady Radky
Smejkalové.
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NOC LITERATURY 2021
Datum vydání: 19.09.2021 | Datum importu: 19.09.2021 19:33
Zdroj: mesto-bohumin.cz | Autor: Helle Helle
Téma: Noc Literatury
AVE: 1 500 Kč | GRP: 0,04 | RU / den: 3 500
Vydavatel: mesto-bohumin.cz
Celková návštěvnost: 80 210
Originál: URL
PŘEDNÁŠKA: Současná literatura, netradiční místa, známé tváře: taková je NOC LITERATURY,
která na atraktivních či běžně nedostupných místech přibližuje široké veřejnosti ukázky z nové tvorby
evropských spisovatelů. Unikátní propojení neobvyklého místa, osobité interpretace a literárního textu
nabízí nevšední kulturní zážitek a příležitost seznámit se s myšlením současných
evropských autorů. Noc literatury si vydobyla pevné místo v českém kulturním kalendáři a stala se
jeho neodmyslitelnou součástí.
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Noc literatury na zámku Valtice
Datum vydání: 20.09.2021 | Datum importu: 20.09.2021 0:35
Zdroj: kdykde.cz
Téma: Noc Literatury | Ústředí českých center
AVE: 25 000 Kč | GRP: 0,08 | RU / den: 7 519
Vydavatel: Paseo s.r.o.
Originál: URL
Originál CS |Automatický překlad ENDEHUFRIT

Čteme evropské autory na netradičních místech. Cena vstupenky: Vstup zdarma., , , Kč Adresa:
Zámek 1 Valtice
web:
www.zamek-valtice.cz/
Noc literatury
Současní autoři, netradiční místa, známé i neznámé osobnosti: to je tvář série veřejných čtení – Noc
literatury. Projekt organizují Česká centra ve spolupráci s
EUNIC Praha (Asociace národních kulturních institutů zemí EU),
zahraničními ambasádami v České republice a nakladatelstvím Labyrint.
Cílem Noci literatury je zvýšit zájem veřejnosti o současnou evropskou literaturu a její myšlenkové a
tvůrčí proudy. Rovněž poukazuje na význam multilingvismu a překladů z velkých i malých jazyků.
Projekt pořádají Česká centra od roku 2006. Před sedmi lety se k němu připojil
také Svaz knihovníků a informačních pracovníků (SKIP) a počet měst zapojených do projektu každým
rokem stoupá.
Noc literatury se účastní i mnoho evropských a mimoevropských měst. Projekt se postupně rozrůstá a
stává se kulturní akcí s mezinárodním rozměrem.
Zámek Valtice - nádvoří zámku, knihkupectví Books & Coffee
Vstup zdarma.
Iniciátorem Noci literatury ve Valticích je Městská knihovna Valtice.
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Středeční noc literatury nabídne čtení na neobvyklých
místech
Datum vydání: 20.09.2021 | Datum importu: 20.09.2021 0:35
Zdroj: e-region.cz
Téma: Noc Literatury | Ústředí českých center
AVE: 3 000 Kč | GRP: 0,28 | RU / den: 25 000
Vydavatel: e-region.cz
Originál: URL
Na Mnišském dvorku, v jezuitské hrobce, na hasičské stanici, v ulicích města nebo na půdě - tam
všude se bude ve středu 22. září číst. Nastává totiž Noc literatury. Našli jsme pro vás zajímavé
programy v

Noc literatury bude letos na čtyřce
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Datum vydání: 20.09.2021 | Datum importu: 20.09.2021 0:35
Zdroj: Vaše 4 | Rubrika: Zpravodajství z Prahy 4 | Strana 2 | Autor: red
Téma: Noc Literatury
AVE: 8 839 Kč
Vydavatel: A 11, spol. s r.o. | Periodicita: měsíčník
Současná literatura, netradiční místa, známé tváře. Taková je Noc literatury, která na atraktivních či
běžně nedostupných místech přibližuje široké veřejnosti ukázky z nové tvorby
evropských spisovatelů v podání známých hereckých osobností. Unikátní propojení neobvyklého
místa, osobité interpretace a literárního textu nabízí nevšední kulturní zážitek a příležitost seznámit se
s myšlením současných evropských autorů. Noc literatury si vydobyla pevné místo v českém
kulturním kalendáři a stala se jeho neodmyslitelnou součástí. V Pra -ze probíhá Noc literatury každý
rok v jiné části Prahy ve spolupráci s příslušnou městskou částí, kterou výběrem čtecích míst chtějí
organizátoři literárního happeningu také návštěvníkům přiblížit. V letošním roce proběh -ne akce
na Praze 4. Podolí a Braník mají svá specifická kouzla a řadu zajímavých míst, která ale většina lidí
zahlédne jen cestou na plavecký stadion, při projížď -ce na kole, cestou na nádraží či z města ven.
Místem konání Noci literatury v letošním roce jsou 22. září od 18 do 23 hodin atraktivní či běžně
nedostupná místa městské části Praha 4 a čtení bude probíhat na dvaceti místech
v Podolí a Braníku. Diváci si sami podle mapky zvolí místa a čtení, která navštíví. Mapku i brožuru
bude možné si předem stáhnout na webu www.nocliteratury.cz. Vstup na všechna čtení je zdar -ma.
Na všech místech se čte vždy současně, a to v patnáctiminutových intervalech.
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Noc literatury
Datum vydání: 20.09.2021 | Datum importu: 20.09.2021 1:17
Zdroj: Mladá fronta DNES | Rubrika: Kraj Karlovarský | Strana 11 | Autor: (pep)
Téma: Noc Literatury
AVE: 7 202 Kč | GRP: 5,12 | Čtenost: 460 830
Vydavatel: Mafra, a.s. | Periodicita: deník
Karlovy Vary
Jogové studio, Centrum zvířat, Dům dětí a mládeže, salonek v Lidovém domě nebo nádraží
ve Staré Roli. Ve všech těchto místech krajské metropole se bude ve středu konat Noc literatury.

Tipy deníku
Datum vydání: 20.09.2021 | Datum importu: 20.09.2021 1:49
Zdroj: Příbramský deník | Rubrika: Zpravodajství | Strana 2
Téma: Noc Literatury
AVE: 2 755 Kč | GRP: 0,08 | Čtenost: 7 440
Vydavatel: VLTAVA LABE MEDIA, a.s. | Periodicita: deník
Výtěžek z koncertu poslouží k renovaci hájovny Na Dědku
Rožmitál pod Třemšínem 28. září 16:00 Ve sváteční odpoledne 28. září bude od šestnácti hodin na
nádvoří Podbrského muzea v Rožmitále pod Třemšínem připraven Benefiční koncert pro Dědka a
Dernisáž výstavy Zažij skauting! Zahrají Dechový orchestr mladých ZUŠ J. J.
Ryby kapelníka Vlastimila Krále a Swingový orchestr For Evergreens kapelníka Adama Tomáška.
Občerstvení nabídne Skautská kavárna. Výtěžek koncertu bude použit na obnovu vyhořelé skautské
hájovny Na Dědku. Vstupné je dobrovolné.
Noc literatury bude v Junior klubu
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Příbram 22. září 18:00 Knihovna Jana Drdy v Příbrami se opět připojuje k Noci Literatury, která se
uskuteční 22. září od osmnáct hodin. Tentokrát bude všechno čtení na jednom místě a to v nově
otevřeném Junior klubu. Hosty večera budou překladatelka Helena Březinová a
sportovní moderátor Vojtěch Bernatský, který představí svou nejnovější knihu Jak dostat tatínka do
karantény. Číst z nových knih evropských autorů budou přátelé a kamarádi Knihovny Jana Drdy.
Hudební vstupy zajistí Základní umělecká škola Příbram 1. Vstup je volný a bistro otevřeno.
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Žhavé zprávy
Datum vydání: 20.09.2021 | Datum importu: 20.09.2021 3:25
Zdroj: Blesk | Rubrika: Společnost | Strana 12
Téma: Noc Literatury
AVE: 94 387 Kč | GRP: 7,77 | Čtenost: 699 372
Vydavatel: CZECH NEWS CENTER, a.s. | Periodicita: deník
Janda křtil knihu
Lídr Olympicu pokřtil knihu Má říše kupodivů, kterou napsala kamarádka Barbara Semenov. „Poznali
jsme se v Austrálii po koncertě, když nás pozvala s kapelou do své vily na raut,“ říká Petr Janda (79).
Vlasáková bude číst V Praze a v dalších městech se na 22. září chystá 15. ročník literárního
festivalu Noc literatury. Lidem na téma »voda a život v městské přírodě« budou číst
známí herci včetně Lenky Vlasákové (49).
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Noc literatury 2021
Datum vydání: 20.09.2021 | Datum importu: 20.09.2021 11:51
Zdroj: 2market.cz
Téma: Noc Literatury | Ústředí českých center
AVE: 1 000 Kč | GRP: 0,02 | RU / den: 1 875
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KulTýden od 20. do 26. září: nostalgický Mišík, literatura
na březích Vltavy i futuristické spomeniky
Datum vydání: 20.09.2021 | Datum importu: 20.09.2021 12:28
Zdroj: informuji.cz
Téma: Noc Literatury
AVE: 20 000 Kč | GRP: 0,18 | RU / den: 16 390
Vydavatel: informuji.cz
Celková návštěvnost: 272 420
Články / Umění / Podcast / KulTýden od 20. do 26. září: nostalgický Mišík, literatura na
březích Vltavy i futuristické spomeniky
Za jugoslávskými spomeniky s Jóhannem Jóhannssonem, na vltavské břehy za současnou evropskou
literaturou nebo na poetickou vlnu s Vladimírem Mišíkem. Více se dozvíte v novém vydání KulTýdne,
podcastového přehledu kulturních událostí.
Na pomezí dokumentu a fikce v prostředí komunistických pomníků obětí druhé světové války se
odehrává posmrtný film islandské hudební ikony Jóhanna Jónannssona Last and First Men, jemuž se
věnujeme v úvodním příspěvku.
Konferencí o samozřejmosti světa je prozaický debut Hejno bez ptáků z pera Filipa Douška, které do
jevištní podoby převedl soubor 11:55 na prknech Experimentálního prostoru NoD v Praze. Detaily
nabízí režisérka inscenace Tereza Volánková.
Do šedesátých let i za domácími básníky pluje Vladimír Mišík na zbrusu nové desce
Noční obraz. Nejen o hostujících muzikantech v podcastu promluvil producent alba a zároveň jeden z
interpretů Petr Ostrouchov.
Reflexe pandemie a představení mladých talentů, to je gros letošní přehlídky současné ilustrace
LUSTR pořádané tradičně v Kampusu Hybernská v metropoli. Podrobnosti uslyšíte od produkční
a dramaturgyně festivalu Barbory Müllerové.
Příbřežní pražské čtvrti Podolí a Braník, ale i desítky dalších českých měst na jeden večer ožijí
současnou evropskou beletrií. Jaká bude letošní Noc literatury, poodhaluje
její organizátorka Adriana Krásová.
Na závěr zveme na půdu univerzit, odborných pracovišť nebo třeba planetárií, která otevřou své brány
v rámci celorepublikové Noci vědců.
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Herci budou číst při Noci literatury v Plzni
Datum vydání: 21.09.2021 | Datum importu: 21.09.2021 0:55
Zdroj: Právo | Rubrika: Jihozápadní Čechy | Strana 11 | Autor: (ČTK,zr)
Téma: Noc Literatury
AVE: 21 907 Kč | GRP: 2,02 | Čtenost: 182 199
Vydavatel: Borgis, a.s. | Periodicita: deník
Na šesti místech, která nejsou veřejnosti běžně přístupná, se bude ve středu v Plzni předčítat při dalším
ročníku Noci literatury. Z centra města se letos čtení pro veřejnost přesune do čtvrti Bory. Každých
třicet minut bude přednášet stejný text na různých místech šestice umělců spojených s plzeňskými
divadly.
Lidé tak budou moci přecházet od 18 do 23 hodin od místa k místu a poslouchat ukázky z knih. Sólista
baletu plzeňského divadla a choreograf Richard Ševčík bude předčítat z knihy Denisy
Fulmekové Doktor Mráz na Fakultě designu a umění Ladislava Sutnara.
V univerzitní knihovně Západočeské univerzity otevře knihu Co je odtud vidět od Mariana Leky
opěrní pěvkyně Ivana Veberová. Šéf souboru baletu Divadla J. K. Tyla Jiří Pokorný bude předčítat v
pracovně rektora univerzity z knihy Poslední kniha pana A. od nezávislého
běloruského spisovatele Alherda Bachareviče.
Bývalý šéf operního soboru divadla Tomáš Pilař si vybral úryvky z knihy Třetí svatba od Toma
Lanoye ke čtení v novém depozitáři Studijní a vědecké knihovny. V pobočce městské knihovny na
Klatovské třídě bude číst loutkoherečka Blanka Luňáková z knihy Žij tam, kde jsou písně od Oksany
Marafiotiové. Člen muzikálového souboru Pavel Režný bude předčítat ve vysílacím
studiu Českého rozhlasu z knihy Hory peklo ráj od norského autora Are Kalva.
„Noc literatury je kulturní událostí, která nabízí široké veřejnosti příležitost seznámit se netradičním
způsobem s tvorbou současných evropských spisovatelů. Jako bonus je v programu originální karta na
sbírání podpisů interpretů. Všichni jsou totiž držiteli ocenění Thálie,“
řekla mluvčí Studijní a vědecké knihovny Plzeňského kraje Martina Košanová. Noc literatury letos
představí dvacet knih z devatenácti zemí a jejím podtématem budou voda a život v městské přírodě.
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Zítra startuje Noc literatury
Datum vydání: 21.09.2021 | Datum importu: 21.09.2021 2:13
Zdroj: Mladá fronta DNES | Rubrika: Zlínský kraj | Strana 13 | Autor: (vm)
Téma: Noc Literatury
AVE: 13 518 Kč | GRP: 5,12 | Čtenost: 460 830
Vydavatel: Mafra, a.s. | Periodicita: deník
Zlín
Ve Zlíně se ve středu poprvé uskuteční Noc literatury. Ukázky z nové tvorby evropských spisovatelů v
podání známých hereckých osobností zazní ve vile Jana Antonína Bati, sklepení zámku a malírně
divadla. Na všech místech se začíná v 18 hodin, ukázky se opakují vždy v hodinových intervalech až
do 23 hodin. Návštěvníci si sami volí pořadí míst, která během večera navštíví.
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Objevte Prahu jako město literatury a
oslavte Noc literatury
Datum vydání: 21.09.2021 | Datum importu: 21.09.2021 10:42
Zdroj: kudyznudy.cz | Autor: Umberto Eco
Téma: Noc Literatury
AVE: 15 000 Kč | GRP: 0,62 | RU / den: 56 173
Vydavatel: Česká centrála cestovního ruchu - CzechTourism
Celková návštěvnost: 1 570 000
Praha v literatuře? Každému čtenáři se jistě po položení této otázky vybaví například Pražský
hřbitov Umberta Eca nebo Magická Praha do Čech zamilovaného Itala Angela Marii Ripelina, o
Meyrinkově Golemovi ani nemluvě. Noc literatury se letos uskuteční 22. září. Tento literární
happening již tradičně přináší veřejná čtení současné evropské literatury na atraktivních, běžně
nedostupných místech a jako každoročně se bude konat v předvečer zahájení největšího knižního
festivalu v zemi – Světa knihy. Letos se veletrhu účastní 288 vystavovatelů a 607 účinkujících z 27
zemí a regionů. Jeho 26. ročník vyjadřuje mottem „Můj domov je v jazyce“ záměr prozkoumat otázky
vztahu děl a jejich autorů k jazyku, geografické i mentální příslušnosti k dané zemi. Čestným hostem
je Francie.
Série veřejných čtení bude probíhat 22. září 2021. N a všech místech se čte vždy současně, a to v 15
minutových intervalech. Začátky čtení jsou na všech místech stejné: 18.00, 18.30, 19.00, 19.30, 20.00,
20.30, 21.00, 21.30, 22.00, 22.30.
Za jednu hodinu se tedy čte na každém místě jedna ukázka dvakrát a vymění se dvě skupiny diváků.
Diváci si sami podle mapky volí místa a čtení, která navštíví. Do sálu budou diváci vpuštěni až poté,
co předchozí skupina místo opustí.na všech místech zároveň a ukázky se budou v půlhodinových
intervalech opakovat. Je tedy jen na vás, v jakém pořadí jednotlivá místa navštívíte.
Praha město literatury, tak se jmenuje projekt, který má za cíl nejenom podpořit vnímání
Prahy jako místa s bohatou literární historií, ale také rozšířit povědomí o pražské literární scéně –
kavárnách, knihkupectvích, knihovnách, autorech, knihách, veletrzích, festivalech… Jednoduše,
připomenout obyvatelům i návštěvníkům Prahy, že město je živou inspirací, místem, kde literatura
vzniká a kde se také čte. Posloužit k tomu má řada aktivit, například veřejná čtení, literární stezky
nebo knihy pro sochu.
Dlouhodobým záměrem projektu je vybudování sítě literárních stezek, které vás provedou Prahou tak,
jak ji neznáte. Jedná se o 100 m dlouhé trasy, které jsou vyznačeny na veřejných místech v různých
částech Prahy. Na stezce je vždy napsáno několik krátkých úryvků z
děl českých spisovatelů souvisejících právě s místem, kde se stezka nalézá. Například
v Riegrových sadech najdete milostné dopisy F. L. Riegra a M.Palacké, v
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Mlíkař, Kolibřík i Antarktida lásky na vlnách řeky. Ve
středu začíná Noc literat
Datum vydání: 21.09.2021 | Datum importu: 21.09.2021 10:42
Zdroj: denik.cz

+1

| Rubrika: Literatura | Autor: Jana Podskalská

Téma: Noc Literatury | Ústředí českých center
AVE: 49 000 Kč | GRP: 5,72 | RU / den: 515 053 | Návštěvy za měsíc: 13 800 000
Vydavatel: VLTAVA LABE MEDIA, a.s.
Mezi jachtami, otužilci či vodními skauty - tam všude se bude zítra číst. 15. ročník festivalu Noc
literatury má podtitul „Voda a život ve městské přírodě“ a tomu také odpovídají zvolená místa.
V Praze si četbu z vybrané dvacítky knih užijí zájemci už podruhé v městské „čtyřce“,
po Michli a Nuslích to bude Podolí a Braník, doplní je tradičně regionální knihovny, kterých je letos
75.
"„Pandemie v lidech vzbudila touhu prchat z města, případně objevovat městskou přírodu, proto se
letošní ročník nese v tomto duchu,“ říká Adriana Krásová z Českých center, která festival pořádají.
„Oslovili jsme herce, kteří se účastnili akce loni, kdy situace byla kvůli koronaviru velmi nejistá. Akce
se konala těsně před lockdownem, ale žádný z nich neodmítl. Letos můžeme slyšet a vidět mnohé z
nich znovu, doplní je další známé tváře.“
Řada míst bude otevřena exkluzivně právě pro Noc literatury. V podolském Yacht Klubu tak bude
číst Ondřej Pavelka civilizaci od Laurenta Bineta, v Kotvě Braník U Ledáren se
usadí Lenka Vlasáková s knihou Mlíkař, do klubu otužilců a knihy Ony známé
dánské autorky Helle Helle nahlédnete s Kristýnou Frejovou. V Klubu vodních sportovců v
Modřanské představí Zdeněk Piškula Normální lidi od Sally Rooneyové – složitý, ale láskyplný vztah
dvou rozdílných teenagerů, který známe i jako seriálové zpracování z HBO.
Tramvají i na kole
Herce a knihy potkáte také kousek dál od vody, v Kostele sv. Michaela Archanděla
pod Vyšehradem si můžete poslechnout úryvek z portugalské Karen v
podání Ivany Uhlířové, Branický pivovar bude hostit ukázky z romské literatury. Na různých místech
si poslechnete kromě četby i hudbu z kapel Konzervatoře Jaroslava Ježka, s níž letos pořadatelé
spolupracují.
Dvacítka knih je vybrána z devatenácti zemí, mezi něž se letos zapojila i literatura běloruská. Pro
pohyb městem, který loni přál koloběžkám a kolům, nabízejí
organizátoři Rekola, Podolí s Braníkem propojí mimořádně modrožlutá tramvaj Měsíček. Nastoupit
můžete ve smyčce u Podolské vodárny a dojedete až na nádraží Braník.
Města ponořená do knih
Kromě Prahy si ukázky poslechnou i lidé
v Benešově, Březnici, Českém Krumlově, Hradci Králové, Jičíně a dalších městech napříč republikou.
Připomeňme, že ukázky z knih se čtou v době od 18 do 23 hodin, každá vždy čtvrt hodiny na stejném
místě s 15 minutovými pauzami.
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Netradiční místa, kde si můžete vychutnat literaturu
Datum vydání: 21.09.2021 | Datum importu: 21.09.2021 11:34
Zdroj: marianne.cz | Autor: Alžběta Rybářová
Téma: Noc Literatury
AVE: 60 000 Kč | GRP: 0,08 | RU / den: 7 067
Vydavatel: Burda Praha, spol. s r.o.
Celková návštěvnost: 95 880
Máte čtení knížky spojené s pohodlným ušákem, hrobovým tichem a plápolajícím ohněm? Pak je
nejvyšší čas okusit i jiné formy čtení knih.
Už dávno neplatí, že čtení knížky je ryze individualistická záležitost. Naopak, v poslední době
můžeme navštívit mnoho různorodých akcí, kterým dominují právě knihy a jejich autoři. Pokud tedy
patříte k milovníkům literatury, a zároveň toužíte po novém knižním zážitku, zkuste okusit jednu ze
zmiňovaných akcí. Odměnou vám bude originální zážitek, který byste při čtení knížky „v duchu“
rozhodně neměli.
Čtení ve vlaku
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Dojíždíte do zaměstnání vlakem? Pak pravděpodobně patříte k lidem, kteří ihned po usednutí otevírají
rozečtenou knihu a zaklapnou ji až v momentě, kdy vlak dojede do cílové stanice. Co kdybychom vám
ale řekli, že existují spoje, na kterých vám z knížky budou předčítat přední čeští spisovatelé ? Akce s
názvem Čtení ve vlaku se v letošním roce uskutečnila v týdnu od 13. do 16. září, a přinesla s sebou
zajímavé „knižní“ spoje, které potěšily všechny náruživé čtenáře. Ze své knížky předčítala například
Johana Fundová Michala Jendruchová Iva Hadj Moussa nebo Irena Obermannová “ Mně to připadá
jako taková milá kulturní akce. Já mám vlaky velmi ráda, také si myslím, že vlaky slouží jako důležitá
doprava a je skvělé toto spojit se čtením,“ řekla Irena Obermannová. A pokud jste v letošním roce
Čtení ve vlaku nestihli, nezoufejte, určitě se můžete těšit na následující ročníky.
Listování
Není to autorské čtení, není to klasické divadlo. Projekt Listování staví na scénickém čtením , které
stírá hranice mezi klasickým čtením a divadelním představením. A tak se můžete těšit na vizuální
efekty, rekvizity, kostýmy, a především geniální přednes literatury , který vás naprosto pohltí.
Výhodou projektu Listování je především fakt, že ansámbl vyráží se svým repertoárem i do nejzazších
míst České republiky , tudíž je velmi pravděpodobné, že dříve nebo později navštíví i vaše město.
Aktuálně si ptáčci štěbetají, že za zhlédnutí (či poslechnutí?) stojí zpracování knížky Soběstačný
Noc literatury
Netradiční místo, potemnělá atmosféra, současná evropská literatura a známé tváře. Přesně tak
bychom mohli popsat akci s názvem Noc literatury , která se v letošním roce uskuteční 22. září . Série
veřejných čtení přibližuje čtenářům originální evropskou literaturu, a zároveň upozorňuje na význam
multilingvismu a překladů z velkých i malých jazyků. Dobrou zprávou je, že Noc literatury se koná
nejen ve velkých městech, ale také v menších městečkách po celé České republice. Podívejte se tedy
na oficiální stránky projektu a prozkoumejte, zda veřejné čtení proběhne také ve vašem městě.
Svět knihy
Všichni knihomilové jistě mají v diáři zapsáno, že od 23. do 26. září proběhne na
Výstavišti Holešovice knižní festival Svět knihy . V bohatém programu se představí nejen známá
zahraniční jména, ale také oblíbení čeští autoři, kteří budou předčítat ze svých knih. V Literárním sále
narazíte například na Petru Soukupovou a Biancu Bellovou , v Literárním salonu na Tomáše Boukala
či Viktorii Hanišovou a na Gauči ve Stromovce potkáte Alenu Mornštajnovou . Pokud se chcete setkat
s oblíbenými autory nebo si poslechnout autorská čtení, Svět knihy vás jistě nezklame.
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Noc literatury omývaná Vltavou. Čtení z evropské
literatury míří do pražských čtvrtí Braník a Podolí
Datum vydání: 21.09.2021 | Datum importu: 21.09.2021 16:09
Zdroj: informuji.cz | Autor: Nádraží Braník
Téma: Noc Literatury | Ústředí českých center
AVE: 20 000 Kč | GRP: 0,18 | RU / den: 16 390
Vydavatel: informuji.cz
Celková návštěvnost: 272 420
Středa 22. září bude ve čtvrtém pražském obvodu a dalších pětasedmdesáti městech po celé republice
patřit čtením v podání známých hereckých osobností. Noc literatury letos nese podtitul voda a život v
městské přírodě.
Akce s volným vstupem tentokrát představí knihy z devatenácti zemí starého kontinentu, zvláštní
pozornost bude patřit romské literatuře. Highlighty patnáctého ročníku budou román o mileniálech
Normální lidi z pera Irky Sally Rooney, alternativní dějiny světa Civilizace
francouzského spisovatele Laurenta Bineta nebo dánská próza o komplikovaném vztahu matky
a dcery Ony od Helle Helle.
„Letos nově zařazujeme nezávislou běloruskou literaturu. Přinášíme překlady z aktuální evropské
tvorby, jde často o oceňované tituly, “ řekla v osmatřicáté epizodě podcastu KulTýden koordinátorka
Noci literatury Adriana Krásová z Českých center.
Úryvky textů návštěvníkům v metropoli
přednesou Lenka Vlasáková, Josef Trojan, Filip Kaňkovský, Markéta Děrgelová, Marek Adamczyk, I
vana Uhlířová a řada dalších divadelních herců a hereček. Číst budou i na běžně nepřístupných
místech, kupříkladu v sídle Českého yacht klubu nebo otužileckém klubu, knižní ukázky budou znít i
interiérem Muzea pražského vodárenství, archivem bezpečnostních složek nebo česko-indonéským
zahradnictvím Rypáček.
Zvýšit povědomí a zájem o současnou evropskou literaturu je cílem události, která souběžně proběhne
od osmnácti do třiadvaceti hodin. Stejnou ukázku z vybraných publikací budou interpreti číst vždy
desetkrát po sobě ve zhruba čtvrthodinových intervalech, aby měli návštěvníci možnost přecházet
mezi jednotlivými místy.
Diváci v metropoli budou moci využít dvou bezplatných jízd od Rekoly nebo se zúčastnit „čtecí“
projížďky v tramvaji pendlující mezi zastávkami Podolská vodárna a Nádraží Braník.
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Noc literatury bude letos křtěná Vltavou
Datum vydání: 21.09.2021 | Datum importu: 21.09.2021 22:01
Zdroj: prazskypatriot.cz | Rubrika: Pražská kultura | Autor: TZ, red
Téma: Noc Literatury | Ústředí českých center
AVE: 10 000 Kč | GRP: 0,13 | RU / den: 11 575
Vydavatel: Pražský Patriot s. r. o.
Celková návštěvnost: 248 540
Ve středu 22. září od 18 do 23 hodin ožije Praha literaturou. Lépe řečeno – jedna z jejích městských
částí: „Čtyřka“. Populární literární festival se tentokráte odehraje v Praze 4 – Braníku a Podolí s
podtématem Voda a život v městské přírodě. Noc literatury představí 20 knih z 19 zemí, počtvrté se
bude číst romská literatura, potřetí ukrajinská.
Jeden z partnerů Noci literatury, Stálé zastoupení Evropské komise v Praze, představí nezávislou
běloruskou literaturu. Slovenský úryvek zazní v originále. K projektu se každoročně připojují i
regionální knihovny, letos v úctyhodném počtu 75. Noc literatury se koná také v zahraničí, také zde ji
organizují Česká centra.
Současní autoři, netradiční místa a známé osobnosti: to je tvář série veřejných čtení – Noc literatury.
Projekt organizují Česká centra ve spolupráci s
EUNIC Praha (Asociace národních kulturních institutů zemí EU),
zahraničními ambasádami v České republice, dále se Zastoupením Evropské komise v Praze,
nakladatelstvím Labyrint, pražským magistrátem a Městskou částí Praha 4.
Noc literatury se koná pod záštitou pražského primátora Zdeňka Hřiba (Piráti)
a starostky Prahy 4 Ireny Michalcové (ANO).
„Noc literatury otevírá dveře hledání různých možností vícestranné spolupráce na mnoha úrovních. To
se podařilo třeba v případě spolupráce se zahraničními instituty v Praze, nebo v nastavení témat,
kterými je možné zaujmout co nejširší veřejnost. Jsem rád, že Noc literatury nápor pandemie v
loňském roce zkrátka ustála – a že se tato akce drží na kulturní mapě hlavního města už poctivých 15
let. Navíc se jedná o projekt, který vhodně zapadá do debat o úloze kultury v Evropské unii, to jsou z
mého pohledu pro Noc literatury další nezpochybnitelné plusové body,“ uvedl primátor Hřib.
Cílem Noci literatury je zvýšit zájem veřejnosti o současnou evropskou literaturu a její myšlenkové a
tvůrčí proudy. Rovněž poukazuje na význam multilingvismu a překladů z velkých i malých jazyků.
„Literaturu s radostí podporuji, protože čtení vnímám jako jednu z velice podstatných dovedností a
literaturu jedním z největších darů. Na ‚Čtyřce‘ máme sedm ‚knihobudek‘, přičemž síť chceme dále
rozšiřovat. Noc literatury pro nás představuje příležitost podpořit literaturu a čtení, vnímáme ji také
jako chvályhodnou snahu připomenout veřejnosti význam knih pro současnost,“
sdělila starostka Michalcová.
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Noc literatury 2021 aneb Magická, tajemná, na
břehu Vltavy…
Datum vydání: 22.09.2021 | Datum importu: 22.09.2021 0:56
Zdroj: praha4.cz
Téma: Noc Literatury | Ústředí českých center
AVE: 850 Kč | GRP: 0,04 | RU / den: 3 932
Vydavatel: Úřad městské části Praha 4
Noc literatury - 22. září 2021 od 18:00 do 23:00 hod. na Praze 4 v Podolí a v Braníku - organizují od
roku 2006 Česká centra ve spolupráci s
EUNIC Praha (Asociace národních kulturních institutů zemí EU),
zahraničními ambasádami v České republice a nakladatelstvím Labyrint.
Noc literatury – to je současná literatura, netradiční místa a známé tváře: na atraktivních či běžně
nedostupných místech čtou známé herecké osobnosti ukázky z nové tvorby evropských spisovatelů.
Propojení neobvyklého místa, osobité interpretace a literárního textu nabízí nevšední kulturní zážitek a
v průběhu let obliba Noci stále roste.
V Praze probíhá Noc literatury každý rok v jiné části Prahy ve spolupráci s příslušnou městskou částí,
kterou výběrem čtecích míst organizátoři návštěvníkům přiblíží. Podolí a Braník mají svá specifická
kouzla a řadu zajímavých míst, která ale většina lidí zahlédne jen cestou na plavecký stadion, při
projížďce na kole, cestou na nádraží či z města ven. Věříme, že návštěvníci budou mile překvapeni,
jaká skvělá místa naše městská část skrývá.
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Noc literatury. Číst se bude v přírodě i na vodě
Datum vydání: 22.09.2021 | Datum importu: 22.09.2021 1:32
Zdroj: Krkonošský deník

+8

| Rubrika: Zábava | Strana 11 | Autor: JANA PODSKALSKÁ

Téma: Noc Literatury | Ústředí českých center
AVE: 18 986 Kč | GRP: 0,08 | Čtenost: 7 301
Vydavatel: VLTAVA LABE MEDIA, a.s. | Periodicita: deník
Mezi jachtami, otužilci či vodními skauty – tam všude se dnes bude číst. Ve večerních hodinách
začíná 15. ročník festivalu Noc literatury a jeho podtitul zní: „Voda a život v městské přírodě“. Tomu
také odpovídají zvolená místa. V Praze si četbu z vybrané dvacítky knih užijí zájemci už podruhé v
městské „čtyřce“, po Michli a Nuslích je to tentokrát Podolí a Braník. Doplní je tradičně regionální
knihovny, kterých je letos 75.
Pandemie v lidech vzbudila touhu prchat z města, případně objevovat městskou přírodu, proto se
letošní ročník nese v tomto duchu,“ říká Adriana Krásová z Českých center, která festival pořádají.
„Oslovili jsme herce, kteří se účastnili akce loni, kdy situace byla kvůli koronaviru velmi nejistá.
Konala se těsně před lockdownem, přesto žádný z nich neodmítl. Letos můžeme slyšet a vidět mnohé
z nich znovu, doplní
Ondřej Pavelka
Čte: Civilizace od Laurenta Bineta (Michala Marková / Argo 2021) Místo: Český Yacht Klub, Přístav
5, č. p. 1148 Kapacita: 45 Bezbariérový přístup: Ne
Kristýna Frejová
Čte: Ony od Helle Helle (Helena Březinová / Paseka 2021) Místo: I. plavecký klub otužilců, U
Kempinku 2 Kapacita: 30 Bezbariérový přístup: Ano
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Noc literatury zavede do Podolské vodárny
Datum vydání: 22.09.2021 | Datum importu: 22.09.2021 8:00
Zdroj: prazskypatriot.cz | Rubrika: Pražský život | Autor: TZ, red
Téma: Noc Literatury
AVE: 10 000 Kč | GRP: 0,13 | RU / den: 11 575
Vydavatel: Pražský Patriot s. r. o.
Celková návštěvnost: 248 540
Dnes večer v 18 hodin začne Noc literatury. Festival, který chce zvýšit zájem veřejnosti o současnou
evropskou literaturu a její myšlenkové a tvůrčí proudy se letos koná s podtématem Voda a život v
městské přírodě. Jedním z míst, kde se čtení uskuteční, je Podolská vodárna.

Novoklasicistní budova podolské vodárny byla postavena ve druhé polovině 20. let 20. století na místě
staré vodárny podle projektu Antonína Engela. Její součástí je 45 metrů vysoká vodárenská věž, kterou
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zdobí pískovcové sochy představující alegorii řeky Vltavy a deseti významných pravých a levých
přítoků.
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Při Noci literatury budou dnes herci předčítat z knih
evropských autorů
Datum vydání: 22.09.2021 | Datum importu: 22.09.2021 17:44
Zdroj: prazskadrbna.cz | Rubrika: Kultura
Téma: Noc Literatury | Ústředí českých center
AVE: 10 000 Kč | GRP: 0,14 | RU / den: 12 732
Vydavatel: TRIMA CB, s.r.o.
Celková návštěvnost: 680 308
Při dnešní noci literatury dnes budou na řadě netradičních míst v Česku předčítat herci ukázky z knih
současných evropských autorů. V metropoli se již 15. ročník akce s podtématem voda a život v
městské přírodě uskuteční od 18 do 23 hodin, a to na dvacítce míst v Podolí a Braníku.
Kromě Prahy se budou moct seznámit lidé s evropskou literaturou prostřednictvím čtení z jejích
ukázek v sedmdesátce dalších měst po celém Česku.
Od roku 2006 organizují Noc literatury Česká centra. Letos představí dvacet knih z devatenácti zemí.
Organizátoři museli stejně jako loni při pořádání akce zohlednit situaci ohledně šíření nemoci covid19.
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Víc než 70 měst z celého Česka se dnes připojí k
akci Noc literatury
Datum vydání: 22.09.2021 | Datum importu: 22.09.2021 17:51
Zdroj: ČRo Radiožurnál
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Téma: Noc Literatury
AVE: 24 198 Kč
Provozovatel: ČESKÝ ROZHLAS
Jana GULDA, moderátorka
Víc než 70 měst z celého Česka se dnes připojí k akci Noc literatury. Na desítkách míst se tak lidi
seznámí se současnými evropskými autory. Úryvky z jejich knih budou předčítat na netradičních
místech herci, moderátoři a další veřejně známé osobnosti. V Pardubicích si pro veřejné čtení vybrali
prostor malých dvorků v historickém centru, říká za pořadatele Jaroslav Horecký.
Jaroslav HORECKÝ, pořadatel, Noc literatury
Chceme držet ten koncept Noci literatury, a to je objevovat skrytá místa v tom městě, která se spojí s
literaturou, tzn., že my letos na třech vnitrodvorcích představíme současnou evropskou překladovou
literaturu.

Noc literatury, oblíbená akce, která propukne už za hodinu
Datum vydání: 22.09.2021 | Datum importu: 22.09.2021 17:51
Zdroj: Rádio City | Rubrika: 16:55 Zprávy | Zpráva 1
Téma: Noc Literatury
AVE: 1 060 Kč | GRP: 0,23 | Poslechovost pořadu: 20 586
Provozovatel: MEDIA MARKETING SERVICES a.s.
Lucie DAŇKOVÁ, redaktorka
Noc literatury, oblíbená akce, která propukne už za hodinu. Na 20 netradičních místech
v Praze budou herci předčítat ukázky z knih současných evropských autorů. Tématem je voda a život v
městské přírodě. Zaposlouchat se můžeme v jacht klubu nebo podolské vodárně. Otevře se i první
plavecký klub otužilců. Detaily na www.nocliteratury.cz.
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Praha, město literatury
Datum vydání: 22.09.2021 | Datum importu: 22.09.2021 19:06
Zdroj: turistika.cz
Téma: Noc Literatury
AVE: 10 000 Kč | GRP: 0,11 | RU / den: 9 602
Vydavatel: Turistika.cz s.r.o
Celková návštěvnost: 405 500
Praha se pyšní bohatou literární historií, projekt Praha město literatury to chce připomenout.
Seznamuje s pražskou literární scénou, představuje místa, kde se literatura čte, například v
rámci Noci literatury, která se koná v předvečer největšího knižního festivalu v Česku – Světa knihy.
Noc literatury a Svět knihy 2021 V roce 2021 se Noc literatury Praha uskuteční 22. září na dvaceti
místech v Podolí a Braníku a 26. ročník Světa knihy pak 23. září na výstavišti v Holešovicích. Letos se
veletrhu účastní 288 vystavovatelů a 607 účinkujících z 27 zemí a regionů, například spisovatelské
hvězdy jako David Mitchell, Laurent Binet a Chimamandu Ngozi Adichie.
Mottem je: „Můj domov je v jazyce“ a záměrem prozkoumat otázky vztahu děl a jejich autorů k
jazyku, geografické i mentální příslušnosti k dané zemi.
Čestným hostem je tento rok literárně bohatá Francie. Mluvit se bude mimo jiné o
„společném“ autorovi Milanu Kunderovi. Představí se ale i laureáti Ceny Evropské unie za literaturu
Gunstein Bakke (Norsko), Edina Szvoren (Maďarsko), Irene Sola (Katalánsko)
a Lucie Faulerová (Česko). Dvě země si vysloužily samostatný prostor: Polsko mimo jiné připomene
svou pověstnou reportážní školu, Bělorusku je věnována sekce Literatura jako hlas svobody.
Literární stezky V rámci projektu Praha město literatury vzniká i síť literárních stezek v různých
částech Prahy. Na rozdíl od akcí jako Noc literatury či Svět knihy je prostřednictvím těchto tras česká
tvorba dostupná kdykoliv. Kdykoliv se můžete vydat na zajímavou procházku, kde na vás čeká i
krapet kultury a krásných slov.
Každá z literárních stezek na stometrové trase představuje úryvky díla českých spisovatelů, kteří se s
daným místem nějak pojí. Například v Botanické zahradě hl.m. Prahy v Tróji zkrášluje cestu ke
skleníku Fata Morgana úryvek z knihy Karla Čapka Zahradníkův rok, od stejného autora pochází také
ukázka povídky Ukradený kaktus, kterou nabízí k přečtení literární stezka
v Botanické zahradě UK Na Slupi. GPS souřadnice:
Vyhledání vlakového spojení na výlet
Diskuse a komentáře k Praha, město literatury
Žádné příspěvky v diskusi, buďte první!
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Začal festival Noc literatury
Datum vydání: 22.09.2021 | Datum importu: 22.09.2021 20:56
Zdroj: ČRo Radiožurnál | Rubrika: 18:00 Hlavní zprávy | Zpráva 8
Téma: Noc Literatury
AVE: 30 084 Kč | GRP: 2,01 | Poslechovost pořadu: 181 266
Provozovatel: ČESKÝ ROZHLAS
Jana GULDA, moderátorka
Začal festival Noc literatury. Úryvky z knih současných evropských spisovatelů budou na 70 místech
předčítat herci, moderátoři a další známé osobnosti. V olomoucké barokní kapli Božího těla sleduje
zahájení festivalu reportérka Blanka Mazalová.
Blanka MAZALOVÁ, redaktorka
Letos organizátoři uspořádali festival netradičně na jednom místě, a to v barokní kapli Božího těla.
Lidé sem ještě stále přicházejí, odsvěcený sál je teď už téměř zaplněný. Návštěvníci si můžou
poslechnout nejen úryvky z knih současné evropské literatury, ale čeká je také beseda s herci, a
dokonce i malý operní recitál. Předčítání se ujme herečka a
dabérka Valerie Zawadská, herec Lukáš Melník, také operní zpěvák Jakub Rousek a Roman Vencl z
Moravského divadla. Z Olomouce Blanka Mazalová, Radiožurnál.
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Noc literatury a Svět knihy 2021 - Praha
Datum vydání: 22.09.2021 | Datum importu: 22.09.2021 21:39
Zdroj: atlasceska.cz
Téma: Noc Literatury
AVE: 2 500 Kč | GRP: 0,10 | RU / den: 9 358
Vydavatel: Atlas Česka, s.r.o.
V roce 2021 se Noc literatury uskuteční 22. září na dvaceti místech v Podolí a Braníku a 26. ročník
Světa knihy pak 23. září na výstavišti v Holešovicích. Letos se veletrhu účastní 288 vystavovatelů a
607 účinkujících z 27 zemí a regionů. Mottem je: „Můj domov je v jazyce“ a záměrem prozkoumat
otázky vztahu děl a jejich autorů k jazyku, geografické i mentální příslušnosti k dané zemi.
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V Česku probíhá Noc literatury
Datum vydání: 22.09.2021 | Datum importu: 22.09.2021 23:22
Zdroj: Seznam.cz TV | Rubrika: 19:25 Večerní zprávy | Zpráva 13
Téma: Noc Literatury
Provozovatel: Seznam.cz, a.s.
Barbora HLAVÁČKOVÁ, moderátorka
Ve vodárně nebo v kostele. Právě na takových netradičních místech se dnes předčítají ukázky z knih
současných evropských spisovatelů v rámci Noci literatury. Akce probíhá od 18 do 23 hodin na
několika místech v Česku. /ukázka/
Aneta FOLWARCZNA, redaktorka
Začal patnáctý ročník akce Noc literatury. Známí herci a herečky předčítají na nevšedních místech
ukázky 20 knih z 19 evropských zemí. Jsou mezi nimi třeba autoři z Irska nebo ze Švédska. /ukázka/
Aneta FOLWARCZNA, redaktorka
Zajímavé prostory, herecké projevy i samotné texty mají lidem přiblížit současnou evropskou
literaturu originálním způsobem. Do projektu se letos zapojilo více než 70 měst po celém Česku.
Účastní se ale i zahraniční města jako třeba Paříž nebo Sofie. Aneta Folwarczna, televize Seznam.
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Noc literatury
Datum vydání: 22.09.2021 | Datum importu: 22.09.2021 23:22
Zdroj: ČT 1 | Rubrika: 19:00 Události | Zpráva 27
Téma: Noc Literatury
AVE: 423 108 Kč | GRP: 9,95 | Sledovanost pořadu: 895 356
Provozovatel: Česká televize
Marcela AUGUSTOVÁ, moderátorka ČT
Knihy současných evropských autorů v podání známých herců nabízí Noc literatury. V Praze právě
teď čtou Ondřej Pavelka, Lenka Vlasáková anebo Zdeněk Piškula. K tradiční akci se připojilo přes 70
měst po celém Česku. Tématem patnáctého ročníku je voda a městská příroda a my se právě teď živě
díváme do podolské vodárny, kde ze švédského románu Antarktida lásky
předčítá Elizaveta Maximová.
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OBRAZEM: Při Noci literatury se v Praze četlo v tramvaji,
loděnici či pivovaru
Datum vydání: 23.09.2021 | Datum importu: 23.09.2021 11:33
Zdroj: prazsky.denik.cz | Rubrika: Kultura | Autor: Radek Cihla
Téma: Noc Literatury
Na dvaceti netradičních místech se v noci ze středy na čtvrtek četly knihy. V Praze 4 se
konala Noc literatury.
"Třeba manželé Krupkovi vyrazili za literaturou do loděnice Kotva Braník, kde
četla herečka Lenka Vlasáková knihu Mlíkař od Anny Burnsové. „Lenku Vlasákovou máme rádi
jako herečku a její přednes se nám moc líbil, kniha samozřejmě také,“ svěřili se manželé Pražskému
deníku. Na čtení knih obvykle na břeh Vltavy nechodí, ale loděnice je jejich druhým domovem. „Tady
jsme jako doma, jsme členové loděnice již 30 let,“ přiznali se.
Loděnice Kotva nebyla jediným místem u vody, kam milovníci literatury přišli. Své prostory nabídl i
Český Yacht klub nebo Klub vodních sportů. Herec Václav Jílek zase pozval zájemce do tramvaje,
která jezdila mezi Podolskou vodárnou a Nádražím Braník. Herec známý třeba ze seriálů Dobrá čtvrť
nebo Doktoři z Počátků četl knihu Koala od Lukase Bärfusse.
Ukázky z romské literatury si lidé přišli poslechnout do Pivovaru Moucha, který sídlí v areálu
bývalého branického pivovaru. A v Archivu bezpečnostních složek se přízna

95

NOC LITERATURY PŘILÁKALA LIDI DO HROBKY
Datum vydání: 24.09.2021 | Datum importu: 24.09.2021 1:37
Zdroj: Žatecký a lounský deník

+2

| Rubrika: Titulní strana | Strana 1

Téma: Noc Literatury
AVE: 8 177 Kč | GRP: 0,08 | Čtenost: 7 551
GENIUS LOCI. Noc literatury ve středu oslovila své posluchače i v Chomutově, a to v netradičních
místech pro takovou událost. Četlo se třeba v jezuitské hrobce pod kostelem sv. Ignáce, která byla
mimořádně zpřístupněna právě pro tuto akci, nebo v
kanceláři ředitelky Oblastního muzea v Chomutově. Četbu v nejstarší stavbě v Chomutově, prostorách
kostela sv. Kateřiny, osobně posluchačům zprostředkoval i druhý náměstek primátora pan Milan
Märc. O četbu v jezuitské hrobce se postaral ředitel místní knihovny Bedřich Fryč . Četlo se celkem na
5 místech ve městě – mezi nimi i Mnišský dvoreček nebo Café Rouge.
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Noc literatury: četlo se v tramvaji, loděnici, v pivovaru i
v archivu bezpečnostních složek
Datum vydání: 24.09.2021 | Datum importu: 24.09.2021 1:37
Zdroj: Pražský deník | Rubrika: Zpravodajství/Praha | Strana 3 | Autor: (cir)
Téma: Noc Literatury
AVE: 14 704 Kč | GRP: 0,21 | Čtenost: 18 599
Vydavatel: VLTAVA LABE MEDIA, a.s. | Periodicita: deník
Praha – Na dvaceti netradičních místech se v noci ze středy na čtvrtek četly knihy. V Praze 4 se
konala Noc literatury. Třeba manželé Krupkovi vyrazili za literaturou do loděnice Kotva Braník, kde
četla herečka Lenka Vlasáková knihu Mlíkař od Anny Burnsové. „Lenku Vlasákovou máme rádi
jako herečku a její přednes se nám moc líbil, kniha samozřejmě také,“ svěřili se manželé Pražskému
deníku.
Loděnice Kotva nebyla jediným místem u vody, své prostory nabídl i Český Yacht klub nebo Klub
vodních sportů. Václav Jílek zase pozval zájemce do tramvaje, která jezdila
mezi Podolskou vodárnou a Nádražím Braník. Známý seriálový herec četl knihu Koala od Lukase
Bärfusse. Ukázky z romské literatury si lidé přišli poslechnout do Pivovaru Moucha. A
v archivu bezpečnostních složek se příznačně četlo z knihy Doktor Mráz od Denisy Fulmekové, která
zachytila poměry ve fašistickém Slovenském státu.
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