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PŘÍBRAM.CZ: Noc literatury představí novinku  

Jaroslava Rudiše  
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prekladatelka-michaela-skultety/24551/ 
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Novou tvorbu evropských spisovatelů opět představí Noc literatury, letošní ročník se uskuteční ve středu 21. září 

po celé České republice. „Unikátní propojení neobvyklého místa, osobité interpretace a literárního textu nabízí 

nevšední kulturní zážitek a příležitost seznámit se s myšlením současných autorů,“ uvádí organizátor projektu. 

Program v Příbrami zve na literárně-hudební večery v Knihovně Jana Drdy a Vile Obora. 

V knihovně na nám. T. G. Masaryka posluchače uvítá překladatelka Michaela Škultéty, která bude číst z loňské 

Winterbergovy poslední cesty od Jaroslava Rudiše. Román je první autorovou knihou psanou v 

němčině, Škultéty přeložila také jeho „malou odbočku“ – povídku Trieste Centrale. Čtení ve Vile Obora zahájí 

knihovnice Monika Šedivá povídkou Gejzy Demetera Čukčovo Velké neštěstí. Během večera se také seznámíte s 

tvorbou autorů z Belgie, Irska, Slovenska nebo Ukrajiny. Program začíná v 18.00, literární pásma doplní komorní 

hudební vystoupení. Noc literatury se pořádá od roku 2006, vzhledem k předsednictví České republiky v 

Radě Evropské unie se letos bude konat ve více než patnácti zemích na čtyřech kontinentech. Na Příbramsku se 

k akci rovněž připojí města Březnice a Dobříš. 

foto: Knihovna Jana Drdy Příbram 

 

 

MKČR: Hostem Noci literatury bude v Chrudimi Ivan Kraus 
https://www.mkcr.cz/novinky-a-media/hostem-noci-literatury-bude-v-chrudimi-ivan-kraus-4-

cs4942.html 

 

 

 

Ve středu 21. září 2022 od 18 hodin bude Chrudim již 

podeváté hostit Noc literatury. Na akci 

spolupořádané Městskou knihovnou Chrudim, Muzeem lo

utkářských kultur v Chrudimi a kavárnou Mlsný pecivál 

přečte ukázky z českých překladů současné evropské 

prózy spisovatel a publicista Ivan Kraus. 

Noc literatury, kterou již od roku 2006 

organizují Česká centra, se letos koná ve více než 15 

zemích na 4 kontinentech. Jen v České republice se čtení 

z moderní evropské literatury uskuteční vedle Prahy i ve 

více než 80 dalších městech. Chrudim se do projektu 

zapojuje již podeváté díky 

spolupráci Městské knihovny Chrudim, Muzea loutkářský

ch kultur a letos i kavárny a obchodu Mlsný pecivál. Noc 

literatury 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. 

Do Chrudimi letos přijede velice vzácný host, spisovatel, 

publicista a v neposlední řadě i loutkář Ivan Kraus, který v 

letošním roce v 

chrudimském Muzeu loutkářských kultur se svojí 

ženou Naděždou Munzarovou otevřel krásnou výstavu 

připomínající jejich úspěšný autorský projekt 

luminiscenčního divadla Blackwits. Pro Noc literatury 

si Ivan Kraus vybral dvě ukázky: v 18 hodin v kavárně 

Mlsný pecivál přečte úryvek z novely Klíč, „kafkovského“ 

příběhuirského prozaika Mairtina O´Cadhaina, jednoho z 

nejvýznamnějších irsky píšících autorů 20. století, v 19 

hodin pak před MLK v Břetislavově ulici ukázku z 

románového debutu Kodaňská Píseň písní. 

https://www.mkcr.cz/novinky-a-media/hostem-noci-literatury-bude-v-chrudimi-ivan-kraus-4-cs4942.html
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PARLAMENTNÍ LISTY: Noc literatury otevřená a pospolitá  
https://www.parlamentnilisty.cz/zpravy/tiskovezpravy/Ceska-centra-Noc-literatury-otevrena-a-

pospolita-714297 

 

 

16. ročník literárního festivalu Noc literatury zamíří v Praze na Malou Stranu a Kampu, 21. září (středa), 18.00 – 
23.00 
Současní autoři, netradiční místa a známé osobnosti: to je tvář série veřejných čtení – Noc literatury. 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 organizují Česká centra ve 
spolupráci s EUNIC Praha (Sdružení evropských národních kulturních institutů), 
zahraničními ambasádami v České republice, nakladatelstvím Labyrint, Zastoupením EK v Praze. Čtení probíhá 
současně na všech místech, vstup je zdarma. 
 
Noc literatury 2022 se v Praze koná pod záštitou Zdeňka Hřiba, primátora hl. 
m. Prahy, Petra Hejmy, starosty Městské části Prahy 1, a proběhne za spoluúčasti Městské části Praha 1. Projekt 
podpořil Magistrát hlavního města Prahy. 
 
Hlavním mediálním partnerem Noci literatury jsou Česká televize a Český rozhlas. 
 
Ve středu 21. září 2022 v 18 - 23 hodin se v oblasti Malé Strany a Kampy uskuteční 16. ročník Noci literatury, 
který organizují Česká centra a EUNIC (Sdružení evropských národních kulturních institutů). Oblíbený literární 
festival se tentokrát odehraje jako součást projektů CZ PRES, které Česká centra připravila v rámci 
předsednictví ČR v Radě EU. Proběhne na 20 místech jedné z nejvyhledávanějších městských částí Prahy a 

https://www.parlamentnilisty.cz/zpravy/tiskovezpravy/Ceska-centra-Noc-literatury-otevrena-a-pospolita-714297
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nese podtitul „otevřenost a pospolitost“. 
 
ONDŘEJ ČERNÝ, GENERÁLNÍ ŘEDITEL ČESKÝCH CENTER: 
„V letošním roce proběhne Noc literatury jako součást českého předsednictví v EU a její podtitul „otevřenost a 
pospolitost“ rezonuje s potřebami i úkoly dnešní nelehké doby. Noc literatury se tento rok poprvé otevře 
neslyšícím návštěvníkům a slyšícím nabídne příležitost seznámit se se základy dalšího jazyka. V malebné 
části Prahy 1 – na Malé Straně a Kampě – pak propojí dvacet čtecích míst a podtrhne jedinečný komunitní, 
národní a evropský charakter této části města.“ 
 
PETRA HEJMA, STAROSTA MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 1 
„Velice si vážím toho, že se jeden z projektů Českých center – Noc literatury – odehrává v naší městské části, na 
krásných a jedinečných místech, kde se schází místní komunita. A to přesně odpovídá podtitulu celé akce 
„otevřenost a pospolitost“. Já osobně velmi rád čtu, a tak mě těší, že máme možnost seznámit se s tvorbou 
evropských autorů, rozšířit si obzory a zároveň si užít atmosféru společně s dalšími čtenáři a posluchači a 
tentokrát se propojit i se světem neslyšících.“ 
 
Projekt usiluje o otevřenost vůči co nejširšímu publiku. Spolupráce byla proto navázána s Ústavem jazyků a 
komunikace neslyšících FF UK. Na 5 místech (Werichova vila, Skautský institut v 
Rybárně, Malostranská beseda, Velvyslanectví Irska a Italský kulturní institut) budou během večera některá čtení 
tlumočena do českého znakového jazyka. Současně budou slyšícím návštěvníkům nabídnuty minikurzy základů 
českého znakového jazyka. 
 
NAĎA HYNKOVÁ DINGOVÁ, ÚSTAV JAZYKŮ A KOMUNIKACE NESLYŠÍCÍCH, FF UK 
„Noc literatury je krásnou příležitostí, jak přirozeným způsobem přibližovat odlišné kultury, které dlouhodobě 
existují 'tiše' vedle sebe. Neslyšící lidé mohou nahlédnout do světa slyšících zájemců o literaturu prostřednictvím 
impozantního prostředí, skvělých osobností a především kvalitních uměleckých textů zprostředkovaných 
neslyšícími tlumočníky. Slyšící lidé získávají možnost nechat se obohatit energií českého znakového jazyka, a tím 
všichni v jednom okamžiku dokážeme prožít mnohovrstevný zážitek. Neodolatelné!“ 
 
Díky spolupráci se Zastoupením EK v ČR budou moct návštěvníci opět vyslechnout ukázku ze současné 
ukrajinské literatury, již tradiční součástí Noci literatury je zastoupení romské literatury. 
 
ADRIANA KRÁSOVÁ, VEDOUCÍ PROJEKTU NOC LITERATURY: 
„Malá Strana a Kampa mají své nezaměnitelné kouzlo. Výběr letošních čtecích míst Noc literatury podtrhuje 
jedinečnost této oblasti jako sídla národních i evropských institucí, ale také části města s tradičně bohatým 
komunitním životem. Málokdy se poštěstí poodhalit tajemství Lužického semináře, navštívit 
sklepení Ministerstva kultury či prostory Českého velkopřevorství Suverénního řádu maltézských rytířů, nebo 
prožít svou chvilku s literaturou na střeše Malostranského gymnázia, v 
prostorách velvyslanectví Dánského království nebo tam, kde se schází místní komunita.“ 
 
Také výběr herců odpovídá vysoké kvalitě nastolené minulými ročníky. Pozvání ke čtení přijalo 12 žen a 8 mužů, 
mezi nimi například Taťjana Medvecká, Petra Špalková, Jana Plodková nebo Antonie Formanová, 
či Igor Orozovič, David Prachař a Josef Trojan. Překvapení čeká na návštěvníky klubu Šatlava, kde svým 
originálním autorským čtením zaujme posluchače český autor Jaroslav Rudiš. 
 
Noc literatury se každoročně snaží oslovit mladé publikum a pravidelně spolupracuje se studenty středních a 
vysokých škol. V průběhu let tak došlo ke spolupráci s Vyšší odbornou školou publicistiky, FAMU či 
Konzervatoří Jaroslava Ježka, v tomto roce s Konzervatoří a střední školou Jana Deyla a dalšími. Mladí lidé se 
rovněž zapojují jako asistenti na čtecích místech. 
 
NOC LITERATURY V ČESKÉ REPUBLICE 
 
Počet měst, která se zapojují do Noci literatury, od roku 2013 neustále stoupá a v tomto roce se jich zapojilo více 
než 80. Organizují ji nejen knihovny, ale i divadla či jiná kulturní zařízení. Organizátoři si vybírají z nabídky textů, 
kterou pro Noc literatury připravují České centra. Svým rozsahem a počtem zapojených měst a obcí se Noc 
literatury postupně stala nejrozšířenější evropskou literární akcí s mezinárodním přesahem, která se koná 
v České republice. 
 
Benešov, Bílovec, Bohumín, Boršov nad Vltavou, Brandýs nad Labem, Břeclav, Březnice, Brno, Brno-
Maloměřice a Obřany, Čáslav, Česká Lípa, České Budějovice, Dačice, Dobříš, Frenštát pod Radhoštěm, Frýdek-
Místek, Havlíčkův Brod, Hodonín, Horní Slavkov, Humpolec, Cheb, Chlumec nad Cidlinou, Chocerady, Chrudim, 
Jičín, Jihlava, Jindřichův Hradec, Jirkov, Kadaň, Kolín, Krnov, Kroměříž, Kutná Hora, Kyjov, Litoměřice, Litomyšl, 
Lomnice nad Lužnicí, Louny, Mělník, Městec Králové, Milovice, Mladá Boleslav, Náchod, Nové Město nad Metují, 
Nymburk, Olomouc, Paskov, Pečky, Písek, Plzeň, Poděbrady, Police nad Metují, Prachatice, Přelouč, Příbram, P
sáry, Rotava, Rožmitál pod Třemšínem, Rožnov pod Radhoštěm, Rýmařov, Říčany, Sázava, Strakonice, Svijany, 
Šternberk, Tábor, Turnov, Třebíč, Ústí nad Labem, Valtice, Vamberk, Velešín, Praha-
Vinoř, Vratimov, Vrbno pod Pradědem, Vsetín, Zlín, Zliv, Znojmo, Žatec, Železná Ruda, Žlutice. 



 
NOC LITERATURY V ZAHRANIČÍ 
 
U příležitosti českého předsednictví v EU (CZ PRES) připravila Česká centra širokou škálu aktivit. Pod mottem 
Vize pro Evropu se v síti českých kulturních institutů v EU i mimoevropských destinací představí 10 síťových 
projektů, které tvoří hlavní linii nadcházející kulturní sezóny, a Noc literatury tvoří nedílnou součást této nabídky. 
Do letošního ročníku Noci literatury se zapojila Česká centra v zahraničí 
(Berlín, Bratislava, Budapešť, Mnichov, New York, Paříž, Rotterdam, Sofie, Tel Aviv, Varšava, Vídeň) a pořádat ji 
bude i několik zastupitelských úřadů v zahraničí, např. v Dillí. Celkově by měla Noc literatury proběhnout v 15 
zemích na 4 kontinentech. 
 
Veškeré aktuální informace včetně výběru knih, čtecích míst i herců jsou uvedeny ZDE. Novinkou webových 
stránek je sekce pro neslyšící, která obsahuje videa s tlumočením informací do českého znakového jazyka. 
 

 

ČRO ZLÍN: Tipy na víkend ve Zlínském kraji 

https://zlin.rozhlas.cz/tipy-na-vikend-ve-zlinskem-kraji-festival-remesel-noc-literatury-nebo-dostihy-

8826945 

 

 

Současná literatura, netradiční místa, známé tváře: 

taková je Noc, která na atraktivních či běžně 

nedostupných místech přibližuje široké veřejnosti 

ukázky z nové tvorby evropských spisovatelů v 

podání hereckých a jiných osobností.Ve Zlíně jste 

zváni do budovy Českého rozhlasu Zlín, který sídlí v 

unikátní vile Jana Antonína Bati, nebo na 

terasu Kongresového centra Zlín. Začátky jsou vždy 

v 19, 20 a 21 hodin. V Kroměříži bude číst v 

prostorách Informačních služeb Knihovny 

Korměřížska (Parkovací dům) od 18 

hodin Zdeněk Junák. Ve Vsetíně bude čtení probíhat 

na Střední průmyslové škole strojnické od 18:15 a od 

20 hodin v hudebním klubu Tři opice. Přehled všech 

regionů a míst, na kterých Noc literatury probíhá 

najdete ZDE. 
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SVOBODA INFO. CZ: Na kutnohorské Noci literatury budou 

číst také Martin Preiss a Lukáše Langmajer  

https://www.svoboda.info/zpravy/kutna-hora/na-kutnohorske-noci-literatury-budou-cist-take-

martin-preiss-a-lukas-langmajer/ 

 

Kutná Hora - Knihovna Kutná Hora připravuje na pátek 23. září další ročník Noci 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. V roce 2013 se k němu připojil 

také Svaz knihovníků a informačních pracovníků (SKIP) a počet měst zapojených do projektu každým rokem 

stoupá. 

A kdo přijal naše pozvání v letošním roce? Jsou 

to: Jana Stryková, Miriam Chytilová, Martin Preiss a Lukáš Langmajer 

A na jakých místech se s nimi můžete potkat? Za čtecí místa jsme tentokrát vybrali: Střední průmyslovou školu, 

Městské Tylovo divadlo, Tylův dům a pochopitelně i knihovnu. 

Organizace večera zůstává stejná jako v minulých letech. Všichni interpreti budou na svých místech číst 5x po 

https://www.svoboda.info/zpravy/kutna-hora/na-kutnohorske-noci-literatury-budou-cist-take-martin-preiss-a-lukas-langmajer/
https://www.svoboda.info/zpravy/kutna-hora/na-kutnohorske-noci-literatury-budou-cist-take-martin-preiss-a-lukas-langmajer/


sobě v pravidelných 45 minutových intervalech, na vás bude, jaké pořadí si zvolíte. Začátek akce je v 18 hodin, 

poslední čtení proběhne ve 21.00. 

Tak si tento večer nezapomeňte zapsat do kalendáře, budeme se na vás těšit. 

 

INFOO.CZ: Noc literatury 2022 

https://info.zcu.cz/clanek.jsp?id=4700&lang=cs 

 

 

Západočeská univerzita se opět připojuje k oblíbené akci. Tentokrát se bude číst i na Fakultě právnické. Vstup: 

volný. Určeno pro: studenti, zaměstnanci, veřejnost 

Více informací na https://www.nocliteratury.cz/regiony-cr/plzen/ 

Studijní a vědecká knihovna Plzeňského kraje připravila další, v pořadí 16. ročník tradiční Noci literatury, jenž 

opět oživí literaturou veřejnosti běžně nedostupná místa. Jedním z takových míst je i budova Fakulty 

právnické Západočeské univerzity v sadech Pětatřicátníků 14. Blanka Luňáková z Divadla Alfa tam bude předčítat 

z knihy Euforie švédské autorky Elin Cullhedové. 

 

https://info.zcu.cz/clanek.jsp?id=4700&lang=cs


KULTURA FRENŠTÁT. CZ: Frenštátská knihovna se opět 

zapojí do celorepublikového literárního happeningu  

http://kulturafrenstat.cz/frenstatska-knihovna-se-opet-zapoji-do-celorepublikoveho-literarniho-

happeningu/d-5009 

 

Frenštátská knihovna se již potřetí zapojí do dalšího ročníku celorepublikové akce Noc Literatury, která 

představuje současnou evropskou literaturu sérií veřejných čtení na netradičních místech. 

Návštěvníci se mohou těšit na spojení zajímavých textů, neobvyklého místa a hudebního doprovodu v podání 

Lukáše Foresta Fojtíka. Noc literatury proběhne ve frenštátském kině ve středu 21. září 2022 od 18 hodin, kde na 

posluchače bude čekat 6 předčítajících a 6 ukázek z děl evropské tvorby. Vstupné na akci je zdarma a na místě 

bude připraveno i drobné občerstvení.Odkazy 

TZ_Městská_knihovna_ve_Frenštátě_pod_Radhoštěm_se_opět_zapojí_do_projektu_Noc_literatury(1) [PDF, 1,1 

MB] https://www.nocliteratury.cz/ 

Poprvé měli návštěvníci možnost nahlédnout „pod pokličku“ evropské literatury už v roce 2019. Letos se 

frenštátská knihovna do této akce zapojuje již potřetí a pro letošní čtení bylo vybráno jedno zajímavé místo a tím 

je prostor zákulisí místního kina. Celý literární podvečer v 18 hodin zahájí Jana Těšíková, která přečte úryvek z 

knihy Kodaňská píseň písní od dánské autorky Anette Bjerfgeldtové. Na ní naváže s ukázkou irské tvorby Jan 

Ražnok. Pokračovat bude Zuzana Kalinová, která přečte část z humorného 

románu Rosy Ribas Neviditelná Superhrdina a David Trubač poté představí zástupce české literární scény. Těšit 

se můžete na knihu Jana Rudiše Poslední Winterbergova cesta. Německá literatura v podání Jana Hilšera, to je 

úryvek z knihy Děti poslouchají Pink Floyd. Na závěr si mohou posluchači vychutnat ukázku z dobrodružného 

fantasy románu, kterou přednese Martin Trubač. Literární čtení originálně doprovodí na kytaru hudebník Lukáš 

Forest Fojtík. 

„Jsme velice rádi, že Noc literatury pomalu získává na oblibě i u nás ve Frenštátě a letos se mohou návštěvníci 

těšit na příjemný večer strávený na místě s působivou atmosférou, kterým zákulisí kina bezesporu je,“ uvedla 

vedoucí frenštátské knihovny Pavlína Martiňáková. Nejen knihy, ze který se na frenštátské Noci literatury bude 

http://kulturafrenstat.cz/frenstatska-knihovna-se-opet-zapoji-do-celorepublikoveho-literarniho-happeningu/d-5009
http://kulturafrenstat.cz/frenstatska-knihovna-se-opet-zapoji-do-celorepublikoveho-literarniho-happeningu/d-5009


číst, ale také další knihy zařazené do tohoto projektu, budou následně v knihovně 

ve Frenštátě pod Radhoštěm k zapůjčení. 

 

CITYBEE.CZ: Současná literatura na netradičních místech  

až do tmy  
https://www.citybee.cz/aktuality/2281-20/soucasna-literatura-na-netradicnich-mistech-az-do-tmy/ 

 

https://www.citybee.cz/aktuality/2281-20/soucasna-literatura-na-netradicnich-mistech-az-do-tmy/


 



 

16. ročník literárního festivalu Noc literatury zamíří v Praze na Malou Stranu a Kampu. Současní autoři, netradiční 
místa a známé osobnosti: to je tvář série veřejných čtení – Noc literatury. 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. Čtení probíhá současně na všech zapojených místech, vstup 
je zdarma. 
 
Ve středu 21. září 2022 v 18 - 23 hodin se v oblasti Malé Strany a Kampy uskuteční 16. ročník Noci literatury. 
Proběhne na 20 místech jedné z nejvyhledávanějších městských částí Prahy a nese podtitul „otevřenost a 
pospolitost“. 
 
Projekt usiluje o otevřenost vůči co nejširšímu publiku. Spolupráce byla proto navázána s Ústavem jazyků a 



komunikace neslyšících FF UK. Na 5 místech (Werichova vila, Skautský institut v 
Rybárně, Malostranská beseda, Velvyslanectví Irska a Italský kulturní institut) budou během večera některá čtení 
tlumočena do českého znakového jazyka. Současně budou slyšícím návštěvníkům nabídnuty minikurzy základů 
českého znakového jazyka. 
 
Také výběr herců odpovídá vysoké kvalitě nastolené minulými ročníky. Pozvání ke čtení přijalo 12 žen a 8 mužů, 
mezi nimi například Taťjana Medvecká, Petra Špalková, Jana Plodková nebo Antonie Formanová, 
či Igor Orozovič, David Prachař a Josef Trojan. Překvapení čeká na návštěvníky klubu Šatlava, kde svým 
originálním autorským čtením zaujme posluchače český autor Jaroslav Rudiš. 
 
Noc literatury se každoročně snaží oslovit mladé publikum a pravidelně spolupracuje se studenty středních a 
vysokých škol. V průběhu let tak došlo ke spolupráci s Vyšší odbornou školou publicistiky, FAMU či 
Konzervatoří Jaroslava Ježka, v tomto roce s Konzervatoří a střední školou Jana Deyla a dalšími. Mladí lidé se 
rovněž zapojují jako asistenti na čtecích místech. 
 
 
ONDŘEJ ČERNÝ, GENERÁLNÍ ŘEDITEL ČESKÝCH CENTER: 
„V letošním roce proběhne Noc literatury jako součást českého předsednictví v EU a její podtitul „otevřenost a 
pospolitost“ rezonuje s potřebami i úkoly dnešní nelehké doby. Noc literatury se tento rok poprvé otevře 
neslyšícím návštěvníkům a slyšícím nabídne příležitost seznámit se se základy dalšího jazyka. V malebné 
části Prahy 1 – na Malé Straně a Kampě – pak propojí dvacet čtecích míst a podtrhne jedinečný komunitní, 
národní a evropský charakter této části města.“ 
 
PETRA HEJMA, STAROSTA MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 1 
„Velice si vážím toho, že se jeden z projektů Českých center – Noc literatury – odehrává v naší městské části, na 
krásných a jedinečných místech, kde se schází místní komunita. A to přesně odpovídá podtitulu celé akce 
„otevřenost a pospolitost“. Já osobně velmi rád čtu, a tak mě těší, že máme možnost seznámit se s tvorbou 
evropských autorů, rozšířit si obzory a zároveň si užít atmosféru společně s dalšími čtenáři a posluchači a 
tentokrát se propojit i se světem neslyšících.“ 
 
NAĎA HYNKOVÁ DINGOVÁ, ÚSTAV JAZYKŮ A KOMUNIKACE NESLYŠÍCÍCH, FF UK 
„Noc literatury je krásnou příležitostí, jak přirozeným způsobem přibližovat odlišné kultury, které dlouhodobě 
existují "tiše" vedle sebe. Neslyšící lidé mohou nahlédnout do světa slyšících zájemců o literaturu prostřednictvím 
impozantního prostředí, skvělých osobností a především kvalitních uměleckých textů zprostředkovaných 
neslyšícími tlumočníky. Slyšící lidé získávají možnost nechat se obohatit energií českého znakového jazyka, a tím 
všichni v jednom okamžiku dokážeme prožít mnohovrstevný zážitek. Neodolatelné!“ 
 
Díky spolupráci se Zastoupením EK v ČR budou moct návštěvníci opět vyslechnout ukázku ze současné 
ukrajinské literatury, již tradiční součástí Noci literatury je zastoupení romské literatury. 
 
ADRIANA KRÁSOVÁ, VEDOUCÍ PROJEKTU NOC LITERATURY: 
„Malá Strana a Kampa mají své nezaměnitelné kouzlo. Výběr letošních čtecích míst Noc literatury podtrhuje 
jedinečnost této oblasti jako sídla národních i evropských institucí, ale také části města s tradičně bohatým 
komunitním životem. Málokdy se poštěstí poodhalit tajemství Lužického semináře, navštívit 
sklepení Ministerstva kultury či prostory Českého velkopřevorství Suverénního řádu maltézských rytířů, nebo 
prožít svou chvilku s literaturou na střeše Malostranského gymnázia, v 
prostorách velvyslanectví Dánského království nebo tam, kde se schází místní komunita.“ 
 

 

 

 

 

 

 



SVOBODA INFO. CZ: Chytají první Noc literatury v Čáslavi  

https://www.svoboda.info/zpravy/caslav/chystaji-prvni-noc-literatury-v-caslavi-v-knihovne-muzejni-

zahrade-a-na-dvore-fary/ 

 

Čáslav - Infocentrum Čáslav a Městská knihovna Čáslav připravují na středu 21. září první "Noc literatury" 

v Čáslavi. "Co nejvřeleji vás zveme na první oficiální Noc literatury v Čáslavi - noci s jedinečnou atmosférou," 

zvou organizátoři. 

O CO SE JEDNÁ? V jeden den a v jeden moment se budou na různých zajímavých místech ČR číst ukázky z 

nejnovějších knih. 

V Čáslavi budeme číst v Knihovně, na muzejní zahradě a na dvoře římskokatolické fary "pod ořechem". 

V 18:15, v 19:00 a v 19:45 bude probíhat čtení vždy současně a začít můžete na kterémkoli místě. Pak se 

přesunete na druhé a pak na třetí. Na přesuny bude dostatek času. 

KDO BUDE ČÍST? Přivítáme v Čáslavi režiséra a básníka Víta Malotu, herečku Barboru Váchovou 

a moderátora Jakuba Pavlovského, jako hudební doprovod vystoupí Martin Jelínek. 

SOUTĚŽ! Na prvním čtecím místě dostanete ručně nadepsanou kartičku, na kterou vám "čtecí host" natiskne 

razítko. Se třemi razítky pak kartičku odevzdáte v knihovně a ještě v závěru večera vylosujeme tři výherce - 

upozorňujeme, že výhra se bude týkat knižní kultury. 

Bližší informace najdete brzy na webových stránkách knihovny: http://muzeumcaslav.cz/knihovna/ nebo 

na Facebooku a instagramu. O projektu Noc literatury si přečtěte více zde: https://www.nocliteratury.cz/ 

 

 

https://www.svoboda.info/zpravy/caslav/chystaji-prvni-noc-literatury-v-caslavi-v-knihovne-muzejni-zahrade-a-na-dvore-fary/
https://www.svoboda.info/zpravy/caslav/chystaji-prvni-noc-literatury-v-caslavi-v-knihovne-muzejni-zahrade-a-na-dvore-fary/
https://www.nocliteratury.cz/


SKANDINÁVSKÝ DŮM: Noc literatury 2022 

http://www.skandinavskydum.cz/noc-literatury-2022/ 
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DENÍK METRO: Noc literatury 2022 

TIŠTĚNÉ VYDÁNÍ, 16. 9. 2022, STRANA 2  

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



SEZNAM ZPRÁVY: Při Noci literatury v Plzni budou předčítat 

herci z místních divadel  
https://www.seznamzpravy.cz/clanek/regiony-zpravy-plzensky-kraj-pri-noci-literatury-v-plzni-budou-

predcitat-herci-z-mistnich-divadel-214691 

 

 

 

https://www.seznamzpravy.cz/clanek/regiony-zpravy-plzensky-kraj-pri-noci-literatury-v-plzni-budou-predcitat-herci-z-mistnich-divadel-214691
https://www.seznamzpravy.cz/clanek/regiony-zpravy-plzensky-kraj-pri-noci-literatury-v-plzni-budou-predcitat-herci-z-mistnich-divadel-214691


 

Po loňském výletu do čtvrti Bory se letos čtení pro veřejnost přesune zpět do centra města, po několika letech 

poznamenaných pandemií koronaviru navíc letos opět bez omezení. Na šesti místech v neobvyklých časech se bude ve 

středu v Plzni předčítat při dalším ročníku Noci literatury. Každých 30 minut bude přednášet stejný text na různých místech 

šestice herců z plzeňských divadel, a lidé tak budou moci přecházet od 18:00 do 23:00 od místa k místu a poslouchat ukázky 

z knih. „Letos zavítá Noc literatury do jindy nepřístupné Smetanovy síně v hlavní budově Studijní a vědecké knihovny, do 

Pivovarského muzea, číst se bude i v Knihovně města Plzně a ve Fakultě právnické Západočeské univerzity. Návštěvníky 

přivítá také Muzeum církevního umění plzeňské diecéze a Korandův sbor,“ řekl Milan Říský 

ze Studijní a vědecké knihovny Plzeňského kraje. Aktuální knižní novinky i čtené knihy si budou moci lidé koupit i v 

mimořádně otevřeném Karmelitánském knihkupectví, v knihkupectví Mezi řádky a u stánku Kosmas ve vstupní hale studijní 

knihovny. 

Do čtení se letos zapojí herci a loutkoherci z plzeňských divadel Alfa, Pluto a Dialog. Daniel Horečný z Alfy bude číst z knihy 

Led od polského autora Jacka Dukaje v Pivovarském muzeu, držitelka Thálie za celoživotní mistrovství v oboru loutkového 

divadla Blanka Luňáková otevře na právnické fakultě knihu Euforie švédské autorky Elin Cullhedové, ředitel divadla 

Dialog Jakub Zindulka bude ve studijní knihovně předčítat z novely irského spisovatele Máirtína Ó Cadhaina Klíč. Kristýna 

Franková z Alfy přečte úryvek z knihy S večerem přichází tíseň od nizozemské autorky Marieke Lucas Rijneveldové v městské 

knihovně, další členka souboru Alfy Lenka Lupínková si vybrala k předčítání v Muzeu církevního umění knihu 

maďarského spisovatele Györgye Spiróa Diavolina. Do Korandova sboru se mohou lidé vypravit 

za Klárou Kovaříkovou z divadla Pluto a úryvky z knihy Pakáž od rakouské autorky Moniky Helferové. 

Cílem Noci literatury je zvýšit zájem veřejnosti o současnou evropskou literaturu. Projekt pořádají Česká centra od roku 

2006. V roce 2013 se k němu připojil také Svaz knihovníků a informačních pracovníků a počet zapojených měst každý rok 

stoupá. Loni se četlo v ČR v 75 městech. Letos se kromě 20 čtecích míst v Praze přihlásilo přes 80 měst v Česku. Letos je akce 

součástí kulturních akcí předsednictví ČR v Radě EU a bude se konat v dalších 16 zemích Evropy, Ameriky, Asie a Afriky. 

V Plzni se loni na čtení přišlo podívat 346 návštěvníků, méně než v letech před pandemií koronaviru, kdy akce přilákala 

v Plzni až přes tisícovku posluchačů. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Živé vysílání 22:30/ RADIOŽURNÁL  

Datum vydání: 19. 09.2022 | Datum importu: 20.09.2022 8:13 

Zdroj: ČRo Radiožurnál | Rubrika: 22:30 Živé vysílání | Zpráva 1 

Téma: Noc Literatury | Ústředí českých center 

Provozovatel: ČESKÝ ROZHLAS 

https://newtonone.newtonmedia.eu/cs-CZ/monitoring/CZ$OP-19-

1507/search/6573896/All/article/20?topicArticleId=320176229&tab=Text 

 

PÍSECKÝ DENÍK: Noc literatury bude v Jitexu  
Tištěné vydání ze dne 19. 9. 2022, str. 1 

 

 

https://newtonone.newtonmedia.eu/cs-CZ/monitoring/CZ%24OP-19-1507/topic/sc40/search/6548784/All/article/33?topicArticleId=320176230


NOVINY CHRUDIM: Hostem Noci literatury v Chrudimi bude 

spisovatel a loutkář Ivan Kraus  

https://novinychrudim.cz/2022/09/19/hostem-noci-literatury-v-chrudimi-bude-spisovatel-a-loutkar-

ivan-kraus/ 

 

 

Už podeváté se v našem městě uskuteční Noc literatury. Ve středu 21. září od 18 hodin přečte ukázky z českých 

překladů současné evropské prózy spisovatel a publicista Ivan Kraus. 

 

Pro akci, kterou pořádají Městská knihovna Chrudim, Muzeum loutkářských kultur v Chrudimi a kavárna Mlsný 

pecivál, si vybral dvě ukázky: V 18 hodin přečte ve zmíněné kavárně úryvek z novely Klíč, „kafkovského“ příběhu 

významného irského prozaika Mairtina O'Cadhaina. V 19 hodin pak před muzeem v Břetislavově ulici přečte 

ukázku z románového debutu Kodaňská Píseň písní dánské spisovatelky Annette Bjergfeldtové. O hudební 

doprovod se postarají chrudimští bluesoví písničkáři Dancing Barefoot. 

Noc literatury, kterou od roku 2006 organizují Česká centra, se letos koná ve více než 15 zemích na 4 

https://novinychrudim.cz/2022/09/19/hostem-noci-literatury-v-chrudimi-bude-spisovatel-a-loutkar-ivan-kraus/
https://novinychrudim.cz/2022/09/19/hostem-noci-literatury-v-chrudimi-bude-spisovatel-a-loutkar-ivan-kraus/


kontinentech. Jen v naší zemi se čtení z moderní evropské literatury uskuteční ve více než 80 městech, většinou 

na neobvyklých, divácky atraktivních místech. 

Do Chrudimi přijede vzácný host, spisovatel, publicista a v neposlední řadě i loutkář. Ivan Kraus totiž letos 

v Muzeu loutkářských kultur se svou ženou Naděždou Munzarovou otevřel výstavu připomínající jejich úspěšný 

autorský projekt luminiscenčního divadla Blackwits. V letech 1975–2019 s ním vystupovali v mnoha evropských 

varieté a televizích. 

Noc literatury si jako obvykle můžete užít zdarma. Za nepříznivého počasí se program uskuteční ve vnitřních 

prostorách. 

 

 

LITOMEŘICKO24.CZ: Putování za literaturou podeváté 
https://www.litomericko24.cz/2022/09/19/putovani-za-literaturou-podevate/ 

 

 

Také letos ve středu 21. září se můžou litoměřičtí občané těšit na příjemný literární zážitek, kdy si na třech 

různých místech ve městě budou moct poslechnout čtení ze současné evropské tvorby. 

 

Novinkou sezóny bude skrytá letní zahrádka vinárny Noravank, která nabízí příjemnou atmosféru vnitrobloku 

barokního domu. Tady český spisovatel, reportér a cestovatel Josef Formánek návštěvníky seznámí s knihou 

Pakáž rakouské spisovatelky Moniky Helferové. Další dílo představí Pavel Vágai, herec a pedagog literárně 

dramatického oboru při ZUŠ. Seznámí s ukázkou z knihy Kodaňská Píseň písní dánské spisovatelky Annette 

https://www.litomericko24.cz/2022/09/19/putovani-za-literaturou-podevate/


Bjergfeldtové. Barbora Čadílková přečte z knihy Nevděčná cizinka spisovatelky Ireny Brežné tamtéž. 

V Keramikafe Dlouhánka přednese Karel František Tománek, český dramatik, 

divadelní dramaturg a děkan Divadelní fakulty Akademie múzických umění v Praze, ukázku z knihy Čukčovo 

velké neštěstí romského spisovatele Gejzy Demetera. Doplní ho Lukáš Fíla s ukázkou z knihy populárního 

českého autora Jaroslava Rudiše Winterbergova poslední cesta, na kterou naváže Eva Andělová interpretací 

textu z knihy Neviditelná superhrdinka od španělské spisovatelky Rosy Ribas a Jakub Ružbatský uvede do díla 

Bod nula Artema Čecha. 

Před Knihovnou Karla Hynka Máchy se účastníci můžou zaposlouchat do ukázky z knihy Já Tituba, 

černá čarodějnice ze Salemu francouzské spisovatelky Maryse Condéové, kterou přečte spisovatelka Eva 

Dolejšová. Aleš Pařízek tady představí knihu Děti poslouchají Pink Floyd od Alexandera Gorkowa a Rozálie 

Vraná zase ukázku z knihy Marieke Lucase Rijnevelda S večerem přichází tíseň. 

Celé akci bude předcházet Litoměřický knižní festival , na němž už podruhé spolek Continual Progress pokřtí 

úplně nová díla místních autorů. Začíná se v 17 hodin v Galerii knihovny. 

 

PLZEŇSKÝ DENÍK: Doražte na Noc literatury, číst se bude i 

v jinak nepřístupné Smetanově síni  

https://plzensky.denik.cz/zpravy_region/dorazte-na-noc-literatury-cist-se-bude-i-v-jinak-

nepristupne-smetanove-sini-2022.html 

 

 

 

 

Šest míst, šest osobností a šest knih. Noc literatury 

nabídne netradiční čtení, v nezvyklém čase, na 

neobvyklých místech. Ideou projektu je představit během 

jednoho večera současnou evropskou literaturu v 

překladu do místního jazyka, v 

podání známých osobností. Číst se bude od 18 do 23 

hodin. 

Letošní rok zavítá Noc literatury do jindy 

nepřístupné Smetanovy síně v hlavní budově Státní 

vědecké knihovny Plzeňského kraje, do Pivovarského 

muzea v Plzni, číst se bude i v Knihovně města Plzně a 

ve Fakultě právnické ZČU. Návštěvníky přivítá také 

Muzeum církevního umění plzeňské diecéze, 

pobočka Západočeského muzea v Plzni, 

a Korandův sbor. 

Noc literatury organizují a 

připravují Česká centra a EUNIC (Sdružení 

evropských národních kulturních institutů). Noc literatury 

je tento rok součástí kulturního programu, 

který Česká centra připravila pro české předsednictví 

v EU. V letošním roce se k akci připojilo více než 80 měst 

v celé ČR. 

Během konání akce (18-23 h) bude možné zakoupit 

aktuální knižní novinky i čtené knihy v Karmelitánském 

knihkupectví, v Knihkupectví Mezi řádky a 

stánku Kosmas ve vstupní hale SVK PK. 

 

https://plzensky.denik.cz/zpravy_region/dorazte-na-noc-literatury-cist-se-bude-i-v-jinak-nepristupne-smetanove-sini-2022.html
https://plzensky.denik.cz/zpravy_region/dorazte-na-noc-literatury-cist-se-bude-i-v-jinak-nepristupne-smetanove-sini-2022.html


OLOMOUCKÝ REJ: Noc literatury ve freskovém sále Komenia 

přiblíží texty současných evropských spisovatelů  

https://olomoucky.rej.cz/clanky/kultura/1759-noc-literatury-ve-freskovem-sale-komenia-priblizi-

texty-soucasnych-evropskych-spisovatelu 

 

 

Již posedmé zavítá do Olomouce oblíbený literární festival Noc literatury, který začal jako projekt Českých center. 

Ideou celého projektu je představit během jednoho večera formou veřejných čtení současnou evropskou literaturu 

v podání známých osobností či herců. Noc se odehraje ve freskovém sále Komenia, kde nabídne 

prohlídku restaurátor Radomír Surma. 

 

Každý ročník jsou vybírány úryvky titulů, které jsou v češtině teprve čerstvě vydané nebo se na jejich vydání 

intenzivně pracuje. „Návštěvníci se letos mohou kromě ukázek ze soudobé evropské literatury v podání 

hereckých osobností opět těšit na hudební program a nově i komentovanou prohlídku freskového sálu. Večer 

bude po skončení oficiální části pokračovat neformálně hudebním vystoupením na Olodvorku,“ zve širokou 

veřejnost a těší se na program ředitelka VKOL Iveta Ťulpíková. 

Letošní ročník festivalu proběhne ve středu 21. září 2022 od 17.30 hod. Na organizaci se opět podílí tři 

olomoucké knihovny – Vědecká knihovna v Olomouci, Knihovna města Olomouce a 

Knihovna Univerzity Palackého. „Díky vzájemné spolupráci všech tří olomouckých knihoven vzniká 

v Olomouci každým rokem neopakovatelný kulturní zážitek, jakým Noc literatury bezesporu je. Jsem moc ráda, že 

se na takovéto akci pro veřejnost může Knihovna Univerzity Palackého se svými kolegy z knihoven VKOL a 

https://olomoucky.rej.cz/clanky/kultura/1759-noc-literatury-ve-freskovem-sale-komenia-priblizi-texty-soucasnych-evropskych-spisovatelu
https://olomoucky.rej.cz/clanky/kultura/1759-noc-literatury-ve-freskovem-sale-komenia-priblizi-texty-soucasnych-evropskych-spisovatelu


KMOL podílet a přispívat tak do kulturního dění v regionu,“ vnímá akci ředitelka univerzitní knihovny Helena 

Sedláčková. A jak k akci dodává: „Noc literatury je vždy spojením knih, historicky významného místa a 

společnosti milých lidí. To dohromady vytváří nezapomenutelnou atmosféru, na kterou všichni ještě dlouho po 

jejím skončení vzpomínají, a troufám si tvrdit, že ani letos tomu nebude jinak.“ 

Pro ředitelku Knihovny města Olomouce Lenku Pruckovou je Noc literatury „příležitostí pobýt na zajímavém 

místě, poslechnout si neotřelá díla světové literatury a užít si společnost lidí“, kteří podobně jako ona „vnímají 

krásu čteného slova“. 

Dalšími partnery večera jsou Moravské divadlo Olomouc, FZŠ Komenium, Olodvorek 

a Konzervatoř Evangelické akademie. Mediálním partnerem je tradičně Český rozhlas Olomouc. 

Noc literatury je opět pojata netradičně, tj. na jednom stanovišti – tentokráte v krásném prostředí freskového sálu 

ZŠ Komenium, kde program zahájí komentovaná prohlídka vedená restaurátorem Radomírem Surmou (17:30–

18:00), jehož zásluhou sál před několika lety opětovně nabyl svou původní krásu a atmosféru. Následně si budou 

moci návštěvníci poslechnout úryvky z knižních novinek vybraných autorů (18:00–20:00). Pozvání přijali a texty 

svým osobitým pojetím budou interpretovat herci Bořek Joura, Jaroslav Krejčí, Roman Vencl a herečky Naděžda 

Chroboková-Tomicová a Natálie Tichánková. „Literatura a divadlo mají k sobě vždy velmi blízko, proto jsme velmi 

rádi, že i letos může Moravské divadlo participovat na Noci literatury a věříme, že si návštěvníci akce maximálně 

užijí ukázky z aktuální prózy v podání našich herců,“ říká ke spolupráci ředitel MDO David Gerneš. 

Během večera zazní ukázky z knihy irského spisovatele Máirtina O´Cadhaina Klíč (překlad Radvan Marcus), 

dále spisovatele a autora filmových scénářů, divadelních a rozhlasových her Jaroslava Rudiše Winterbergova 

cesta (překlad Michaela Škultéty) či prozaika romského původu Gejzy Demetra Čukčovo velké neštěstí (překlad 

kolektiv překladatelů). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



TTG. CZ: Noc literatury otevřená a pospolitá  
https://www.ttg.cz/noc-literatury-otevrena-a-pospolita/ 

 

 

Dnes od 18.00 do 23.00 proběhne na dvaceti místech 16. ročník literárního festivalu Noc literatury. 

V Praze zamíří na Malou Stranu a Kampu. Oblíbený literární festival se tentokrát odehraje jako součást projektů 

CZ PRES, které Česká centra připravila v rámci předsednictví ČR v Radě EU. Nese podtitul „otevřenost a 

pospolitost“. 

 

Současní autoři, netradiční místa a známé osobnosti: to je tvář série veřejných čtení – Noc literatury. 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 organizují Česká centra ve 

spolupráci s EUNIC Praha (Sdružení evropských národních kulturních institutů), 

https://www.ttg.cz/noc-literatury-otevrena-a-pospolita/


zahraničními ambasádami v České republice, nakladatelstvím Labyrint, Zastoupením EK v Praze. Čtení probíhá 

současně na všech místech, vstup je zdarma. 

Noc literatury 2022 se v Praze koná pod záštitou Zdeňka Hřiba, primátora hl. 

m. Prahy, Petra Hejmy, starosty Městské části Prahy 1, a proběhne za spoluúčasti Městské části Praha 1. Projekt 

podpořil Magistrát hlavního města Prahy. 

„V letošním roce proběhne Noc literatury jako součást českého předsednictví v EU a její podtitul „otevřenost a 

pospolitost“ rezonuje s potřebami i úkoly dnešní nelehké doby. Noc literatury se tento rok poprvé otevře 

neslyšícím návštěvníkům a slyšícím nabídne příležitost seznámit se se základy dalšího jazyka. V malebné 

části Prahy 1 – na Malé Straně a Kampě – pak propojí dvacet čtecích míst a podtrhne jedinečný komunitní, 

národní a evropský charakter této části města,“ uvedl Ondřej Černý, generální ředitel Českých center. 

„Velice si vážím toho, že se jeden z projektů Českých center – Noc literatury – odehrává v naší městské části, na 

krásných a jedinečných místech, kde se schází místní komunita. A to přesně odpovídá podtitulu celé akce 

„otevřenost a pospolitost“. Já osobně velmi rád čtu, a tak mě těší, že máme možnost seznámit se s tvorbou 

evropských autorů, rozšířit si obzory a zároveň si užít atmosféru společně s dalšími čtenáři a posluchači a 

tentokrát se propojit i se světem neslyšících,“ doplnil Petr Hejma, starosta městské části Praha 1. 

Projekt usiluje o otevřenost vůči co nejširšímu publiku. Spolupráce byla proto navázána s Ústavem jazyků a 

komunikace neslyšících FF UK. Na 5 místech (Werichova vila, Skautský institut v 

Rybárně, Malostranská beseda, Velvyslanectví Irska a Italský kulturní institut) budou během večera některá čtení 

tlumočena do českého znakového jazyka. Současně budou slyšícím návštěvníkům nabídnuty minikurzy základů 

českého znakového jazyka. 

Také výběr herců odpovídá vysoké kvalitě nastolené minulými ročníky. Pozvání ke čtení přijalo 12 žen a 8 mužů, 

mezi nimi 

například Taťjana Medvecká, Petra Špalková, Jana Plodková nebo Antonie Formanová, Igor Orozovič, David Pra

chař a Josef Trojan. Překvapení čeká na návštěvníky klubu Šatlava, kde svým originálním autorským čtením 

zaujme posluchače český autor Jaroslav Rudiš. 

Noc literatury se každoročně snaží oslovit mladé publikum a pravidelně spolupracuje se studenty středních a 

vysokých škol. V průběhu let tak došlo ke spolupráci s Vyšší odbornou školou publicistiky, FAMU či 

Konzervatoří Jaroslava Ježka, v tomto roce s Konzervatoří a střední školou Jana Deyla a dalšími. Mladí lidé se 

rovněž zapojují jako asistenti na čtecích místech. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Živé vysílání 18:00/ ČT 24 

Datum vydání: 21. 09. 2022 | Datum importu: 21.09.2022 19:12 

Zdroj: ČT 24 | Rubrika: 18:00 Živé vysílání | Zpráva 1 

Téma: Noc Literatury | Ústředí českých center 

Provozovatel: Česká televize 

https://www.ceskatelevize.cz/porady/10101491767-studio-ct24/222411058350921/ 
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PLZEŇSKÝ DENÍK: Noc literatury nabídne netradiční čtení 

Tištěné vydání ze dne 21. 9. 2022, str. 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



PRÁVO: Noc literatury  

Tištěné vydání ze dne 21. 9. 2022, str. 11 

 

 

 

Textům současných evropských autorů bude dnes věnován letošní, 7. ročník Noci literatury. Uskuteční se 

ve freskovém sále Základní školy Komenium v centru Olomouce. Na organizaci akce se opět podílí spolu 

se svými partnery tři olomoucké knihovny – Vědecká knihovna v Olomouci, Knihovna města Olomouce  

a Knihovna Univerzity Palackého. Úryvky z knižních novinek vybraných autorů zazní od 18 do 20 hodin v 

podání herců Bořka Joury, Jaroslava Krejčího, Romana Vencla a hereček Naděždy Chrobokové-Tomicové 

a Natálie Tichánkové. Bližší informace lze získat na wwww. vkol.cz. 

 

 

 

 

 

 



PROGLAS: Očekáváné události  
https://zpravy.proglas.cz/udalosti/ocekavane-udalosti-na-stredu-21-zari/ 

 
Ve Vatikánu představí iniciativu Církev je náš domov, kterou zaštiťuje Dikasterium pro laiky, rodinu a život ve 

spolupráci s Generálním sekretariátem synody. 

 

V různých českých městech se uskuteční Noc literatury, jejíž součástí je série veřejných čtení. Letos jde o jeden z 

kulturních projektů pořádaných v rámci českého předsednictví v Radě Evropské unie. Před tři čtvrtě na osm se 

spojíme s vedoucí akce Adrianou Krásovou. 

Vláda projedná návrh zákona o státním rozpočtu na příští rok nebo poslaneckou novelu zákona o 

urychlení výstavby dopravní infrastruktury. Řešit bude také odhad nárůstu celkových nákladů za energie. 

Z kosmodromu Bajkonur v Kazachstánu startuje na Mezinárodní vesmírnou stanici raketa Sojuz. V ní odcestuje 

trojice astronautů z Ruska a Spojených států amerických. 

Centrum pro rodinu a sociální péči při ostravském biskupství pořádá Diecézní pouť seniorů. Uskuteční se dnes 

dopoledne v katedrále Božského Spasitele. 

Výstava na podporu rekonstrukce kostela svatého Jakuba v Brně dnes začíná v tamní galerii Vaňkovka. 

Pardubické Centrum Kosatec, které poskytuje handicapovaným lidem sociální služby, osobní asistenci nebo také 

zaměstnání, dnes pořádá Den otevřených dveří. 

Dvousté výročí kaple svaté Anny dnes slaví v Pardubicích. Připomínkové akce se zúčastní příbuzní stavitele 

https://zpravy.proglas.cz/udalosti/ocekavane-udalosti-na-stredu-21-zari/


kaple Václava Říhy, historik Jiří Kotyk nebo lanškrounský farář Zbigniew Czendlik. 

Univerzita Hradec Králové otevírá po dvouleté rekonstrukci budovu Filozofické fakulty. 

V rámci mezinárodního hudebního festivalu Dvořákova Praha se dnes koná 

koncert České filharmonie s dirigentem Semjonem Byčkovem. Festival končí v neděli. 

Katedrála svatého Bartoloměje hostí čtvrtý varhanní charitativní koncert. Vystoupí 

například Plzeňský dětský sbor, výtěžek z akce poputuje na terénní služby pro seniory. 

Na hradě Špilberk začíná výstava Muzea města Brna Poklady z depozitářů. 

Vítěze soutěže Architekt roku 2022 vyhlásí na veletrhu For Arch v pražských Letňanech. 

 

Čro Vary.cz: Noc literatury  

https://vary.rozhlas.cz/noc-literatury-cist-se-bude-i-na-nekolika-mistech-v-karlovarskem-kraji-

8831274 

 

 

 

Noc literatury propojuje aktuální tituly 

evropských autorů se zajímavými, často i veřejnosti 

nepřístupnými místy. Uskuteční se také tradičně na 

několika místech v Karlovarském kraji. 

Současná literatura, netradiční místa a známé 

tváře. Noc literatury na atraktivních nebo běžně 

nedostupných místech ve středu večer představí ukázky 

z nové tvorby evropských spisovatelů v podání známých 

hereckých osobností. 

 

Cílem je zvýšit zájem veřejnosti o současnou evropskou 

literaturu a její myšlenkové a tvůrčí 

proudy. Noc literatury se uskuteční taky na čtyřech 

místech v Karlovarském kraji, a to 

v Chebu, Rotavě, Horním Slavkově a ve Žluticích. 

Veřejné čtení začíná v 18 hodin. 

 

V Chebu se bude číst hned na pěti místech – v kavárně 

El Caffé, v planetáriu Gymnázia Cheb, v divadle, na faře 

u kostela sv. Mikuláše a v tzv. malé knihovně. 

V Rotavě se akce uskuteční v budově městského úřadu. 

 

Vůbec první ročník zažije také Horní Slavkov, kde se 

bude číst v obřadní síni. Návštěvníky čeká také bohatý 

doprovodný program. Ve Žluticích se 

bude Noc literatury konat v tamním muzeu. 

 

Kompletní program akce najdete na webu 

nocliteratury.cz. 

 

https://vary.rozhlas.cz/noc-literatury-cist-se-bude-i-na-nekolika-mistech-v-karlovarskem-kraji-8831274
https://vary.rozhlas.cz/noc-literatury-cist-se-bude-i-na-nekolika-mistech-v-karlovarskem-kraji-8831274


ČT: Události v kultuře ve 20 hodin  

 

Události v kultuře 20:00 

Datum vydání: 21. 09. 2022 | Datum importu: 21.09.2022 20. 36 

Zdroj: ČT D: / ČT Art | Rubrika: 20:00 Události v kultuře | Zpráva 1 

Téma: Noc Literatury | Ústředí českých center 

Provozovatel: Česká televize 

https://newtonone.newtonmedia.eu/cs-CZ/monitoring/CZ%24OP-19-

1507/search/6571557/All/article/17?topicArticleId=320819101 

Stopáž 5:50  
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KDY KDE.CZ: Noc literatury   

https://www-kdykde-cz.translate.goog/calendar/kdykde/2343297-noc-literatury-plzen-

2022?_x_tr_sl=auto&_x_tr_tl=DE&_x_tr_hl=DE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Šest míst, šest osobností a šest 

knih. Noc literatury nabídne netradiční čtení, v 

nezvyklém čase, na neobvyklých místech. Ideou 

projektu je představit během jednoho večera 

současnou evropskou literaturu v překladu do 

místního jazyka, v podání známých osobností. 

Letošní rok 

zavítá Noc literatury do Smetanovy síně před 

rekonstrukcí v hlavní budově SVK PK, do 

Pivovarského muzea v Plzni, číst se bude i 

v Knihovně města Plzně a ve Fakultě právnické 

ZČU. Návštěvníky přivítá také Muzeum 

církevního umění plzeňské diecéze, 

pobočka Západočeského muzea v Plzni, 

a Korandův sbor. 

Během konání akce (18-23 h) si můžete zakoupit 

aktuální knižní novinky i čtené knihy v 

Karmelitánském knihkupectví, v Knihkupectví 

Mezi řádky a stánku Kosmas ve vstupní hale 

SVK PK. 

Stejně jako v loňských letech bude naše noční 

literární pouť Plzní také soutěží – navštivte 

alespoň 5 ze 6 míst, sbírejte razítka a soutěžní 

kartu odevzdejte do 30. 9. na 

vrátnici Studijní a vědecké knihovny Plzeňského 

kraje do označeného boxu. Losování proběhne 4. 

10. ve 12 hod živě na Facebooku SVK PK. Na 5 

vylosovaných čekají zajímavé ceny od 

partnerů Noci literatury v Plzni. 

 

 

 

https://www-kdykde-cz.translate.goog/calendar/kdykde/2343297-noc-literatury-plzen-2022?_x_tr_sl=auto&_x_tr_tl=DE&_x_tr_hl=DE
https://www-kdykde-cz.translate.goog/calendar/kdykde/2343297-noc-literatury-plzen-2022?_x_tr_sl=auto&_x_tr_tl=DE&_x_tr_hl=DE


KULTURA FM. CZ: Noc literatury    
https://www.kulturafm.cz/detail-akce/noc-literatury/32981/icalrepeat.detail/- 
 

 

 

 

 

2market.cz: 16. ročník literárního festivalu Noc literatury 
https://2market.cz/16-rocnik-literarniho-festivalu-noc-literatury/ 

 

Současní autoři, netradiční místa a známé osobnosti: to je tvář série veřejných čtení – Noc literatury 

 

Ve středu 21. září 2022 v 18 – 23 hodin se v oblasti Malé Strany a Kampy uskuteční 16. ročník Noci literatury , 

který organizují Česká centra a EUNIC (Sdružení evropských národních kulturních institutů). Oblíbený literární 

festival se tentokrát odehraje jako součást projektů CZ PRES které Česká centra připravila v rámci 

předsednictví ČR v Radě EU. Proběhne na 20 místech jedné z nejvyhledávanějších městských částí Prahy a 

nese podtitul „ otevřenost a pospolitost “. 

Projekt usiluje o otevřenost vůči co nejširšímu publiku. Spolupráce byla proto navázána s Ústavem jazyků a 

komunikace neslyšících FF UK. Na 5 místech (Werichova vila, Skautský institut v 

Rybárně, Malostranská beseda, Velvyslanectví Irska a Italský kulturní institut) budou během večera některá čtení 

tlumočena do českého znakového jazyka. Současně budou slyšícím návštěvníkům nabídnuty minikurzy základů 

českého znakového jazyka. 

NAĎA HYNKOVÁ DINGOVÁ, ÚSTAV JAZYKŮ A KOMUNIKACE NESLYŠÍCÍCH, FF UK: „Noc literatury je 

krásnou příležitostí, jak přirozeným způsobem přibližovat odlišné kultury, které dlouhodobě existují „tiše“ vedle 

sebe. Neslyšící lidé mohou nahlédnout do světa slyšících zájemců o literaturu prostřednictvím impozantního 

prostředí, skvělých osobností a především kvalitních uměleckých textů zprostředkovaných 

neslyšícími tlumočníky. Slyšící lidé získávají možnost nechat se obohatit energií českého znakového jazyka, a tím 

všichni v jednom okamžiku dokážeme prožít mnohovrstevný zážitek. Neodolatelné!“ 

Díky spolupráci se Zastoupením EK v ČR budou moct návštěvníci opět vyslechnout ukázku ze současné 

ukrajinské literatury , již tradiční součástí Noci literatury je zastoupení romské literatury 

 

https://2market.cz/16-rocnik-literarniho-festivalu-noc-literatury/


 

Také výběr herců odpovídá vysoké kvalitě nastolené minulými ročníky. Pozvání ke čtení přijalo 12 žen a 8 mužů, 

mezi nimi například Taťjana Medvecká, Petra Špalková, Jana Plodková nebo Antonie Formanová , 

či Igor Orozovič, David Prachař a Josef Trojan . Překvapení čeká na návštěvníky klubu Šatlava, kde svým 

originálním autorským čtením zaujme posluchače český autor Jaroslav Rudiš 

Noc literatury se každoročně snaží oslovit mladé publikum a pravidelně spolupracuje se studenty středních a 

vysokých škol. V průběhu let tak došlo ke spolupráci s Vyšší odbornou školou publicistiky, FAMU či 

Konzervatoří Jaroslava Ježka, v tomto roce s Konzervatoří a střední školou Jana Deyla a dalšími. Mladí lidé se 

rovněž zapojují jako asistenti na čtecích místech. 

Počet měst, která se zapojují do Noci literatury, od roku 2013 neustále stoupá a v tomto roce se jich zapojilo více 

než 80. Organizují ji nejen knihovny, ale i divadla či jiná kulturní zařízení. Organizátoři si vybírají z nabídky textů, 

kterou pro Noc literatury připravují České centra. Svým rozsahem a počtem zapojených měst a obcí se Noc 

literatury postupně stala nejrozšířenější evropskou literární akcí s mezinárodním přesahem, která se koná 

v České republice. 

Veškeré aktuální informace včetně výběru knih, čtecích míst i herců jsou uvedeny na www.nocliteratury.cz . 

Novinkou webových stránek je sekce pro neslyšící, která obsahuje videa s tlumočením informací do českého 

znakového jazyka 

 

 



ADAM. CZ: Noc literatury 2022 

https://www.adam.cz/noc-literatury-2022-zve-jiz-21-zari/ 

 

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. 

Projekt pořádají Česká centra od roku 2006. V roce 2013 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. V roce 2022 je Noc literatury jedním z kulturních projektů pořádaných v 

rámci předsednictví ČR v Radě EU a bude se konat ve více než 15 zemích na 4 kontinentech. 

 

https://www.adam.cz/noc-literatury-2022-zve-jiz-21-zari/


KUTNOHORSKÝ DENÍK. CZ: Hvězdami Noci literatury budou 

letos Stryková, Chytilová, Preiss a Langmajer 

https://kutnohorsky.denik.cz/kultura_region/hvezdami-noci-literatury-budou-letos-strykova-

chytilova-preiss-a-langmajer.html 

 

https://kutnohorsky.denik.cz/kultura_region/hvezdami-noci-literatury-budou-letos-strykova-chytilova-preiss-a-langmajer.html
https://kutnohorsky.denik.cz/kultura_region/hvezdami-noci-literatury-budou-letos-strykova-chytilova-preiss-a-langmajer.html


 

Další ročník oblíbené Noci literatury pro vás připravuje Městská knihovna Kutná Hora na pátek 23. září. Pozvání 

letos přijaly dvě dámy, těšit se můžete na Janu Strykovou a Miriam Chytilovou, a dva 

pánové, Martin Preiss a Lukáš Langmajer. 

Termín letošní Noci literatury vyšel na "volební" pátek a tak můžete spojit užitečné s příjemným, odvolit a 

procházkou pokračovat na místa čtení. 

A kde se s oblíbenými herci můžete potkat? Na Střední průmyslové škole na vás bude čekat Jana Stryková, v 

Městském Tylově divadle se budete moci potkat s Martinem Preissem, Tylovým domem bude znít 

hlas Miriam Chytilové a v krásném prostředí nové kutnohorské knihovny, jejíž brány se čtenářům otevřely poprvé 

v květnu letošního roku, se bude na vaši návštěvu těšit Lukáš Langmajer. 

 

"Organizace večera zůstává stejná jako v minulých letech. Všichni interpreti budou na svých místech číst 5x po 

sobě v pravidelných 45 minutových intervalech, na vás samotných je, jaké pořadí si zvolíte. Začátek akce je v 18 

hodin, poslední čtení proběhne ve 21 hodin. Tak si tento večer nezapomeňte zapsat do kalendáře, budeme se na 

vás těšit," zve knihovnice Martina Bičíková. 

 

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. V roce 2013 se 

k němu připojil také Svaz knihovníků a informačních pracovníků (SKIP) a počet měst zapojených do projektu 

každým rokem stoupá. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



PLZEŇ. CZ:  Noc literatury bude probíhat nejen v knihovně 

města Plzně, ale i na neobvyklých místech  

https://www.plzen.cz/noc-literatury-bude-probihat-nejen-v-knihovne-mesta-plzne-ale-i-na-

neobvyklych-mistech 

  

 

 

Šest míst, šest osobností a šest knih. Noc literatury nabídne 21. září netradiční čtení v nezvyklém čase a na 

neobvyklých místech. Ideou projektu je představit během jednoho večera současnou evropskou literaturu v 

překladu do místního jazyka v podání známých osobností. 

 

https://www.plzen.cz/noc-literatury-bude-probihat-nejen-v-knihovne-mesta-plzne-ale-i-na-neobvyklych-mistech
https://www.plzen.cz/noc-literatury-bude-probihat-nejen-v-knihovne-mesta-plzne-ale-i-na-neobvyklych-mistech


Letošní rok zavítá Noc literatury do Smetanovy síně před rekonstrukcí v hlavní budově SVK PK, do Pivovarského 

muzea v Plzni, číst se bude v Knihovně města Plzně i na Fakultě právnické ZČU. Návštěvníky přivítá také 

Muzeum církevního umění plzeňské diecéze, pobočka Západočeského muzea v Plzni a Korandův sbor. 

Během konání akce si návštěvníci mohou zakoupit aktuální knižní novinky i čtené knihy v Karmelitánském 

knihkupectví, v Knihkupectví Mezi řádky a stánku Kosmas ve vstupní hale SVK PK. Čtení probíhá od 18:00 do 

23:00, začátky se budou opakovat vždy v půlhodinových intervalech. Poslední čtení začne ve 22:30. 

Stejně jako v loňských letech bude noční literární pouť Plzní také soutěží. Navštivte alespoň pět ze šesti míst, 

sbírejte razítka a soutěžní kartu odevzdejte do 30. 9. na vrátnici Studijní a vědecké knihovny Plzeňského kraje do 

označeného boxu. Losování proběhne 4. 10. ve 12:00 živě na Facebooku SVK PK. Na pět vylosovaných čekají 

zajímavé ceny od partnerů Noci literatury v Plzni. 

Kdo tedy bude číst? Co a kde? 

Daniel Horečný čte z knihy Led, jejímž autorem je Jacek Dukaj z Polska, v Pivovarském muzeu 

v Plzni, Veleslavínova 6. 

Blanka Luňáková čte z knihy Euforie autorky Elin Cullhedové ze Švédska na Fakultě právnické ZČU, sady 

Pětatřicátníků 14. Jakub Zindulka čte z knihy Klíč, jejímž autorem je Máirtín Ó Cadhain z Irska, 

ve Studijní a vědecké knihovně Plzeňského kraje, Smetanovy sady 2. 

Kristýna Franková čte z knihy S večerem přichází tíseň od Marieke Lucas Rijneveld 

z Nizozemska v Knihovně města Plzně, Bedřicha Smetany 13. 

 

RADIO PRAGUE INTERNATIONAL:  V Praze a dalších 80 

městech se koná festival veřejného čtení Noc literatury 
https://cesky.radio.cz/v-praze-a-dalsich-80-mestech-se-kona-festival-verejneho-cteni-noc-literatury-

8762067 

V Praze a dalších asi 80 městech v Česku se dnes koná Noc literatury, festival veřejného čtení. V hlavním městě 

zamíří 16. ročník této akce s podtitulem "otevřenost a pospolitost" na Malou Stranu a 

https://cesky.radio.cz/v-praze-a-dalsich-80-mestech-se-kona-festival-verejneho-cteni-noc-literatury-8762067
https://cesky.radio.cz/v-praze-a-dalsich-80-mestech-se-kona-festival-verejneho-cteni-noc-literatury-8762067


na Kampu. Známé osobnosti tam budou na 20 místech předčítat z knih od 18:00 do 23:00. Cílem Noci literatury je 

zvýšit zájem veřejnosti o současnou evropskou literaturu a její myšlenkové a tvůrčí proudy. Letos poprvé se 

festival otevře i neslyšícím návštěvníkům. Noc literatury organizují Česká centra, letošní ročník se koná jako 

součást českého předsednictví v EU. Zapojí se do něj více než 80 měst po celém Česku. Čtení připravují nejen 

knihovny, ale i divadla či jiná kulturní zařízení. Organizátoři si vybírají z nabídky textů, kterou pro Noc literatury 

připravují právě Česká centra. 

 

Do letošního ročníku Noci literatury se zapojila také Česká centra v zahraničí a pořádat ji bude i několik 

zastupitelských úřadů v zahraničí. Celkově by se Noc literatury měla konat v 15 zemích. 

 

LOGR MAGAZÍN: Literatura naživo už dnes večer 
http://www.logrmagazin.cz/literatura-nazivo-uz-dnes-vecer/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.logrmagazin.cz/literatura-nazivo-uz-dnes-vecer/


PROGLAS: Noc literatury představuje novou tvorbu 

evropských spisovatelů  
https://zpravy.proglas.cz/udalosti/noc-literatury-predstavuje-novou-tvorbu-evropskych-spisovatelu/ 

 

Současná literatura, netradiční místa, známé tváře – to je Noc literatury, která na atraktivních či běžně 

nedostupných místech nabízí široké veřejnosti ukázky z nové tvorby evropských spisovatelů v podání známých 

hereckých osobností. Uskuteční se právě dnes na 20 místech Prahy 1 a v 80 dalších českých městech. 

 

Více Radiu Proglas prozradila vedoucí projektu Adriana Krásová z Českých center: „Noc literatury je založena na 

principu spolupráce s dalšími evropskými zeměmi. Všechna čtení na této akci v českých městěch proběhnou v 

šest hodin večer. Předčítá se v patnáctiminutových intervalech. Interpret čte připravenou ukázku, poté je pauza. 

Při ní se posluchači na základě mapek, které mají k dispozici, přesouvají na další čtecí lokalitu. Kdybych měla 

vypíchnout některé herce, kteří budou literaturu svým projevem představovat, tak se jedná 

o Davida Prachaře, Pavlu Beretovou či Josefa Trojana.“ 

Další informace najdete na webu www.nocliteratury.cz . Více si můžete poslechnout v celém rozhovoru, který 

vedla moderátorka Jitka Ingrová: 

 

https://zpravy.proglas.cz/udalosti/noc-literatury-predstavuje-novou-tvorbu-evropskych-spisovatelu/


V 80 českých městech začne večer Noc literatury/ 

Čro RADIOŽURNÁL   

Datum vydání: 21.09.2022 12:06 | Datum importu: 21.09.2022 13:19 

Zdroj: ČRo Radiožurnál | Rubrika: 12:00 Hlavní zprávy | Zpráva 6 

Téma: Noc Literatury 

AVE:30 084 Kč|GRP:3,16|Poslechovost pořadu:284 676 

Provozovatel: ČESKÝ ROZHLAS 

https://newtonone.newtonmedia.eu/cs-CZ/monitoring/CZ%24OP-19-

1507/search/6571557/All/article/36?topicArticleId=320681385 

Tereza TOMÁŠKOVÁ, moderátorka 

V 80 českých městech začne večer Noc literatury. Zájemci můžou vyrazit na netradiční místa, kde 

budou spisovatelé a herci veřejně číst současné knihy. Mezinárodní projekt má zvýšit zájem o evropskou 

literaturu. 

 

Martin HRNČÍŘ, redaktor 

V Praze mohou lidé vyrazit na Malou Stranu třeba na 

čtení herce Davida Prachaře nebo herečky Lenky Vlasákové. V Plzni se veřejnosti otevře v rámci literárního 

projektu také Smetanova síň Státní vědecké knihovny nebo Pivovarské muzeum. Do Noci literatury se zapojily 

také olomoucké knihovny, které připravily na začátek programu prohlídku freskového sálu na základní škole 

Komenium. Martin Hrnčíř, Radiožurnál 

 

Začala Noc literatury/ Čro Radiožurnál   

Datum vydání: 21.09.2022 18:06 | Datum importu: 21.09.2022 23:56 

Zdroj: ČRo Radiožurnál | Rubrika: 18:00 Hlavní zprávy | Zpráva 8 

Téma: Noc Literatury 

Provozovatel: ČESKÝ ROZHLAS 

https://newtonone.newtonmedia.eu/cs-CZ/monitoring/CZ%24OP-19-

1507/search/6571557/All/article/43?topicArticleId=320863890 

Kateřina CAUSIDISOVÁ, moderátorka 

Začala Noc literatury. Na více než 80 místech po celém Česku se dnes večer lidé společně čtou. Právě teď 

začíná veřejné čtení i v Táboře, v bývalém klášteře. Je tam reportér Jan Kopřiva. 

 

Jan KOPŘIVA, moderátor 

Do rajského dvora dorazilo na úvodní čtení několik desítek lidí. Jsou mezi nimi senioři, studenti já vidím tady 

dokonce i jednu rodinu s dětmi. V roli předčítače se jim tady už za chvíli představí herečka Jana Hubka 

Vanýsková, která má v ruce knížku francouzské spisovatelky Marie Sconderové. Já ty tuba 

černá čarodějnice ze Salemu. Čtení se tady v historickém centru města ale odehrává i na dalších čtyřech 

místech. Je mezi nimi třeba restaurace, kavárna, anebo divadlo Oskara Nedbala. Z Tábora Jan 

Kopřiva, Radiožurná 

 

https://newtonone.newtonmedia.eu/cs-CZ/monitoring/CZ%24OP-19-1507/search/6571557/All/article/36?topicArticleId=320681385
https://newtonone.newtonmedia.eu/cs-CZ/monitoring/CZ%24OP-19-1507/search/6571557/All/article/36?topicArticleId=320681385


KDY KDE. CZ: Noc literatury 2022 

https://www.kdykde.cz/calendar/kdykde/2342175-noc-literatury-2022-v-praze 

 

 

 

21.9.2022, 18:00 – 23:00 Noc literatury v Praze – tento rok na Malé Straně a Kampě. 20 inspirativních knih, 20 

zajímavých míst, 20 oblíbených herců/hereček. 

 

Na všech místech se čte vždy současně, a to v 15 minutových intervalech. Každou hodinu zazní na každém 

místě stejná ukázka dvakrát. Místa čtení si budete moct vybrat podle mapky, která bude k dispozici. 

Některá čtení budou tlumočena do znakového jazyka. 

Vstup na všechna čtení je zdarma 

Noc literatury 2022 se koná i v několika desítkách dalších měst v Česku. 

Noc literatury 2022 je součástí širšího projektu v rámci českého předsednictví EU a budou ji 

pořádat Česká centra a zastupitelské úřady ve více než dvanácti zemích světa. 

Organizátoři: Česká centra a EUNIC Praha 

 

https://www.kdykde.cz/calendar/kdykde/2342175-noc-literatury-2022-v-praze


ČRO ČESKÉ BUDĚJOVICE: Netradiční místa, známé tváře  
a knihy. Noc literatury zažili lidé po celém Česku 
https://budejovice.rozhlas.cz/netradicni-mista-zname-tvare-a-knihy-noc-literatury-zazili-lide-po-
celem-cesku-8832144 

 

 

 

 

 

 

 

 

Noc patřila literatuře. Ve více než osmdesáti městech 

po celém Česku si lidé večer četli na neobvyklých 

místech, třeba na plaveckém stadionu, ve fitcentru 

nebo v sokolovně. Po dvouleté covidové pauze se 

Noc literatury vrátila i do Tábora. V Husitském muzeu 

četla účastníkům Noci literatury herečka Jana Hubka 

Vanýsková. „Čtu úryvek z knihy Já Tituba, 

černá čarodějnice ze Salemu. Je to úžasná kniha, 

která se dotýká velice neradostného tématu, a to je 

otrokářství,“ popsala. Veřejné čtení si přišla 

poslechnout například Anna Marounková. „Je to 

takový impulz, kdy si poslechnete úryvek z knihy, 

jejíž název by mě jinak asi nijak neoslovil. Takhle mě 

to vybudí si knihu půjčit v knihovně, nebo koupit a 

dočíst ji,“ řekla. Anna Marounková měla v plánu 

navštívit všech pět míst v historickém centru města, 

kde se četlo. Byla mezi nimi i kavárna a galerie 

Coffee and Tea, kde ve sklepení s gotickými 

klenbami posluchačům předčítala 

gymnaziální učitelka Eva Kotrčková. Zájem o letošní 

Noc literatury byl velký. Radost z toho měla Helena 

Buriánková z táborské městské knihovny. „Všichni 

návštěvníci jsou báječní. Jsme moc rádi, že i za 

relativně nepříznivého počasí si na nás udělali čas, a 

je skvělé, že nám zůstávají věrní i přes pauzu 

způsobenou covidem,“ komentovala. Cílem Noci 

literatury, kterou od roku 2006 pořádají společně s 

knihovnami Česká centra, je zvýšit zájem veřejnosti o 

současnou evropskou literaturu. 

 

https://budejovice.rozhlas.cz/netradicni-mista-zname-tvare-a-knihy-noc-literatury-zazili-lide-po-celem-cesku-8832144
https://budejovice.rozhlas.cz/netradicni-mista-zname-tvare-a-knihy-noc-literatury-zazili-lide-po-celem-cesku-8832144
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ŽATECKO: Noc literatury se nesla v hřejivé rodinné atmosféře 
https://www.e-zatecko.cz/zpravy/3703-noc-literatury-se-nesla-v-hrejive-rodinne-atmosfere-v-
mederove-dome-a-ve-dvore-u-svateho-jakuba 

 

Žatec - Noc literatury se snaží přiblížit široké veřejnosti současnou evropskou literaturu a zvýšit povědomí o 

tvůrčích proudech napříč žánry. Letošní literární podvečer jsme připravili v našem městě ve středu 21. září na 

dvou krásných místech s hřejivou rodinnou atmosférou, v Mederově domě a ve Dvoře u Svatého Jakuba. 

Veřejného čtení ukázek literatury se ujali již tradičně členové spolku Opera Žatec a známé žatecké osobnosti. 

Všem účinkujícím touto cestou děkujeme a s návštěvníky se již nyní těšíme na další ročník. Velký dík posíláme 

do Dvora u Svatého Jakuba panu Černému a do Mederova domu panu Antonimu a paní Bílkové za možnost 

uspořádat u nich veřejné čtení, zastavit se a zaposlouchat… a do Střední odborné školy za přípravu občerstvení 

pro účinkující.  

 

https://www.e-zatecko.cz/zpravy/3703-noc-literatury-se-nesla-v-hrejive-rodinne-atmosfere-v-mederove-dome-a-ve-dvore-u-svateho-jakuba
https://www.e-zatecko.cz/zpravy/3703-noc-literatury-se-nesla-v-hrejive-rodinne-atmosfere-v-mederove-dome-a-ve-dvore-u-svateho-jakuba


NYMBURSKÝ DENÍK: Video, foto: Noc literatury zavedla 
posluchače do promítací kabiny v kině 
https://nymbursky.denik.cz/kultura_region/video-foto-noc-literatury-zavedla-posluchace-i-
do-promitaci-kabiny-v-kine-202209.html 

 

 

 

 

Už po šesté se v Nymburce uskutečnila akce s 

názvem Noc literatury. Spočívala v tom, že na 

čtyřech neobvyklých místech četly 

čtyři známé osobnosti z vybraných knih a 

posluchači putovali mezi stanovišti, aby si užili 

postupně všechny ukázky. V 

případě Nymburka se letos jednalo o jinak 

zavřený kostelík svatého Jiří u zimního stadionu, 

hlavní vestibul Farní charity, restaurant 

Na Staré poště a patrně tím nejzajímavějším 

místem byla promítací kabina nymburského kina 

Sokol. V ní četl novinář Jan Tuna ukázku z 

knihy Jaroslava Rudiše Winterbergova poslední 

cesta a desítky posluchačů měly co dělat, aby se 

do nezvyklých prostor vešly. Velké návštěvnosti 

si však užili i další předčítající, všichni 

známí herci. Na Staré poště Nela Boudová, ve 

Farní charitě Petr Vacek a v kostelíku u 

stadionu Vincent Navrátil. 

Na akci se podílela řada organizací, hlavním 

pořadatelem 

byla Městská knihovna Nymburk. Noc literatury je

evropskou akcí. V Čechách se do ní zapojilo 

kolem 80 měst. Na Nymbursku se konala 

například také v Poděbradech či Městci Králové. 

 

https://nymbursky.denik.cz/kultura_region/video-foto-noc-literatury-zavedla-posluchace-i-do-promitaci-kabiny-v-kine-202209.html
https://nymbursky.denik.cz/kultura_region/video-foto-noc-literatury-zavedla-posluchace-i-do-promitaci-kabiny-v-kine-202209.html


PRAŽSKÝ DENÍK: NOC LITERATURY 
https://prazsky.denik.cz/kultura_region/noc-literatury-policejni-sluzebna-rad-praha-cetba-
literatura-knihy.html 

 

https://prazsky.denik.cz/kultura_region/noc-literatury-policejni-sluzebna-rad-praha-cetba-literatura-knihy.html
https://prazsky.denik.cz/kultura_region/noc-literatury-policejni-sluzebna-rad-praha-cetba-literatura-knihy.html


Ze středy na čtvrtek se v centru Prahy odehrála Noc literatury. Akce na atraktivních či běžně nedostupných 

místech přibližuje veřejnosti ukázky z nové tvorby evropských spisovatelů v podání hereckých osobností. 

Celkem bylo těchto míst v Praze 1 dvacet a z knih četli 

třeba Taťjana Medvecká, Jana Stryková, Lenka Vlasáková či Igor Orozovič. 

 

V nabídce byla tradičně i místa, která nejsou přístupná nebo se na ně člověk přímo nehrne. Třeba Michal Lurie 

četl z knihy Led od polského autora Jaceka Dukaje v sídle Velkopřevorství Řádu Maltézských rytířů. 

 

Na služebně městské policie v Domě u Zlatého lva u Čertovky zase mohla veřejnost slyšet ukázky z knihy 

Nevděčná cizinka od Ireny Brežné v podání Maryany Kozákové. 

 

KULTURIO. CZ: NOC LITERATURY 2022 
 https://kulturio.cz/report-noc-literatury-2022/ 

 

Místnost je plná lidí. Všichni se usazují na židle, chodí si objednávat pití nebo nahlíží do knihy, kterou si přinesli. 

Místo před publikem se vyprazdňuje a zůstává na něm pouze jediná osoba. Světla se ztlumila, místnost ztichla, 

židle zavrzala. Důležité je udělat si pohodlí, protože čtení začíná. Je to už 16. ročník, kdy se milovníci knih 

společně scházejí na Noci literatury a ten letošní, který připadl na 21. září, byl skutečně výjimečný. 

https://kulturio.cz/report-noc-literatury-2022/


 

Tento rok oslav literární noci, která se u veřejnosti snaží zvýšit zájem o evropské myšlenkové proudy v podobě 

psaného slova, proběhl jako součást českého předsednictví v EU s podtitulem „otevřenost a pospolitost“. 

Program se proto věnoval i neslyšícím návštěvníkům a slyšícím mimo jiné nabídl příležitost seznámit se se 

základy dalšího jazyka. 

V Praze bylo možné dohromady navštívit dvacet úžasných míst na Malé Straně a na Kampě, kde se četlo každou 

čtvrt hodinu a program trval od šesti do jedenácti večer. Pokud chtěl tedy člověk tento čas využít na maximum, 

měl možnost navštívit deset čtenářských koutů. 

Zpočátku bylo na čtecích stanovištích vždy dostatek místa, s večerem však posluchačů přibývalo a stály se i 

dlouhé fronty. Vytížená tak ke konci večera byla například kniha od Jacka Dukaje Led, což je vzhledem k její 

výhře v kategorii za překladovou literaturu v Magnesii Liteře vcelku pochopitelné. 

Fronta se ale také stála na ukrajinské čtení, kde Václav Neužil četl knihu Bod nula od Artema Čecha, vlastním 

jménem Artem Oleksandrovyč Čerednyk. Kniha je soupisem povídek či literárních reportáží, které zachycují 

autorovy frontové zkušenosti od nástupu do armády až po návrat do civilního života. Je tedy zřejmé, že zájem o 

tuto knihu byl v současné situaci očekávatelný. 

Kromě knih z evropského výběru se četla také romská literatura, a to povídka Čukčokovo velké neštěstí z knihy 

Samet blues, ve které dvanáct romských autorů popisuje krušná devadesátá léta jejich životů a kultury. Knihu četl 

filmový a divadelní herec Petr Vančura, který svojí četbou doprovázenou menší performancí své posluchače 

naprosto ponořil do příběhu 

Svůj prostor dostala také česká literatura, které se letos chopil Jaroslav Rudiš se svým titulem Winterbergova 

poslední cesta. Autor knihu napsal v němčině, a proto byla také nominována na cenu Magnesii Literu za překlad. 

V této kategorii však vyhrál výše zmíněný titul Led. Rudiš dal do čtení vlastní knihy opravdu všechno, a i když 

není herec ani dabér, svým projevem vtáhl do děje všechny posluchače. Je to jednoduše autor, který zná své dílo 

a dokáže ho předat ostatním. 

Návštěvníci literární noci si mohli poslechnout nejen skvělé tituly, které jim četli úžasné herečky a herci, ale měli 

šanci si prohlédnout nádherná místa v Praze, na které by možná sami nepřišli. Jednou z krásných čítáren bylo 

například malé, ale velmi útulné knihkupectví v Juditině věži. Svými prostory návštěvníky také nadchnulo České 

velkopřevorství nebo Konzervatoř a střední škola Jana Deyla, jejíž prostory byly zdobené nádhernou barokní 

malbou. Místnost tak svým vzhledem úžasně navozovala atmosféru k příběhu od Juliana Barnese Muž v 

červeném kabátu. Obecně vzato bylo znát, že si organizátoři dali práci s tím, aby příběh svým laděním alespoň 

trochu zapadal do zvolené čítárny. 

 

Noc literatury byla především o knihách, umělecká sféra se však prolíná všemi směry, a proto si návštěvníci 

Konzervatoře Jana Deyla mohli kromě poslechu četby skvělé knihy prohlédnout obrazy nevidomých umělců z 

nadace Artevida. Během čtecích přestávek tam také hráli samotní studenti školy na klavír, violoncello, příčnou 

flétnu nebo akordeon. 

Aby o hudební zážitky nebyla ochuzená ani další místa, vydala se na Malou Stranu rozzářit několik úsměvů 

harmonikářka Lucie Doušková. Na Kampu pak přišla rozpálit lidem lýtka malostranská skupina Czar 

dashians, která brnkla do strun a zahrála něco ze slovanské, balkánské ale i romské hudby. 

Noc literatury není samozřejmě zážitek, který by mohli prožívat jen pražští. Jde o kulturní událost, do které se 

zapojují i další města. Letos se jich zúčastnilo více než 80 a jejich počet se každý rokem navyšuje. 

Když se večer chýlí ke konci, každý se snaží ulovit to poslední místo, kterým celý program zakončí. Je to jediná 

noc. Společné prožívání různých osudů. Všichni jdeme plní myšlenek a pocitů domů, ale těšíme se na další 

ročník v té nejlepší literární společnosti! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



UKÁZKY VENKOVNÍ REKLAMY 

Výlep cityligtů zajistila společenost JCD v termínu od 4. 9. – 19. 9. 2022 

Celkem bylo instalováno 10 ks CTL na vybraných místech v centru Prahy  

 

 

 

 

 

 

 

 



 



Autobus č. 194 na trase Florenc – Nemocnice pod Petřínem, termín kampaně od 7. 9. – 19. 9. 2022 

 

 

 

 

 

 

 



KATALOG SVĚT KNIHY, červen 2022  

 

 

 

 

 



MAGAZÍN LOGR, letní vydání 2022  

 

 

 

 

 

 

 



SOUSED, červen 2022 
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METRO, 14. 9. 2022 

 

 



RESPEKT, 19. 9. 2022 

 

 

 

 

 


