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Noc literatury 2020
14. ročník Noci literatury je od počátku svých příprav mimořádný: 
původní jarní termín se změnil na podzimní, nastalým okolnostem bylo 
třeba přizpůsobit i mnoho dalšího. Co však zůstává stále stejné, je 
samotná Noc literatury. Ta jako každým rokem představuje současnou 
literární tvorbu z celé Evropy v podání známých hereckých osobností 
na netradičních místech. Tento rok je jejím spolupořadatelem Městská 
část Praha 10 a hostit ji budou Vršovice a Královské Vinohrady.

Letošní ročník nese podtitul Tradice a alternativa. Ve vybraných 
dvaceti knihách se prolínají tradiční témata s novými pohledy 
a postupy, a stejně tak se v městské části, kde z nich známí herci 
budou číst, ojedinělým způsobem mísí tradiční místa s těmi, kterým 
změněný obsah vdechl nový život.

Také Noc literatury se stala v kulturním životě Prahy tradicí. 
Ani ona neopouští své původní poslání, ale zároveň hledá nové 
možnosti, jak návštěvníkům přiblížit současnou evropskou literaturu.

Věřím, že – navzdory rouškám a pachu dezinfekce – 
si letošní ročník užijete!

PhDr. Ondřej Černý, generální ředitel Českých center

Noc literatury organizují Česká centra ve spolupráci s EUNIC (Sdružením 
kulturních institutů zemí EU), zahraničními zastupitelskými úřady 
a nakladatelstvím Labyrint.

Noc literatury je kulturní událostí, která nabízí široké veřejnosti 
příležitost seznámit se netradičním způsobem s tvorbou současných 
evropských spisovatelů. Za dobu svého konání představila stále 
narůstajícímu publiku mnoho desítek titulů.

Projekt organizují Česká centra od roku 2006. Postupně se k němu 
připojil Svaz knihovníků a informačních pracovníků (SKIP) a od roku 2013 
se Noc literatury koná i v dalších městech České republiky. Ve spolupráci 
s Českými centry v zahraničí se Noc literatury koná i v řadě dalších zemí.



1.  Šalounův Ateliér – 
 
Slovenská 4
Stefan Hertmans:  
Válka a terpentýn  → Belgie
Překlad: Veronika ter Harmsel Havlíková, Argo 2020
Čte: Václav Jílek

Krátce před smrtí předal autorovi jeho 
dědeček několik hustě popsaných starých 
sešitů, ve kterých se nacházela netušená 
tajemství. Dědečkův život byl poznamenán 
dětstvím prožitým v bídě na přelomu 19. 
a 20. století, strašlivými zážitky vojáka na 
frontách první světové války a předčasnou 
smrtí životní lásky. Po zbytek života 
ukrýval dědeček svůj smutek v tichých 
krajinomalbách a kopírováním uctívaných 
malířských velikánů. Hertmans přepracoval 
jeho fascinující životní příběh do působivého 
románového děje opřeného o autentické 
deníkové záznamy frontového vojáka.

 
Stefan Hertmans  
(*1951) je vlámský prozaik, esejista 
a především básník. Jeho dílo získalo řadu 
literárních cen a je hojně překládáno. 
Vedle aktivní literární tvorby přednáší 
na domácích i zahraničních univerzitách 
v Paříži, Vídni, Berlíně a Londýně. Román 
Válka a terpentýn z roku 2013 představuje 
dosavadní vrchol autorovy literární tvorby.

Sochař Ladislav Šaloun si v svůj ateliér 
ve Slovenské ulici postavil v roce 1910 
podle vlastního návrhu, inspirován 
tvorbou britského architekta Charlese 
Mackintoshe. Ateliér potřeboval 
kvůli práci na sousoší Jana Husa pro 
Staroměstské náměstí. Od konce 
devadesátých let patří prostor ateliéru 
Akademii výtvarných umění v Praze, 
a od rekonstrukce v roce 2007 je sídlem 
Ateliéru hostujícího umělce.

www.avu.cz

 
 

tradice

www.nocliteratury.cz 
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Vršovické knihkupectví (Moskevská 262)  

Petrohradská kolektiv (zajišťuje Academia)

Kapacita: 20+
WC: ano
Bezbariérový přístup: ne

Prodej knih, ze kterých 
se bude číst během 
Noci literatury:



2.  Svět Hub – 
 
Slovenská 21
Volodymyr Rafejenko:  
Dlouhé časy  → Ukrajina
Překlad: Jekaterina Gazukina, Tereza Chlaňová,  
Větrné mlýny 2019
Čte: Igor Orozovič

Je lepší věřit všemu než ničemu, říká v závěru knihy 
rabbi Nachman. Skrze tuto větu lze přistoupit k celému 
románu, jenž je spíše než magickým realismem prostě 
důslednějším realismem. Takovým, který autentičtěji 
odráží autorovo vnímání. Vždyť jak vyjádřit realitu války 
a podat zprávu o tom, co se děje ve městě Z, v němž 
snadno rozpoznáme Doněck, který leží blíž, než bychom 
si chtěli připustit. Čas a prostor jsou deformované. Smrt 
je zde cestovním prostředkem. Na ulici se zjevují přízraky. 
Mandelinky bramborové zažívají neobvykle hojný rok 
a ani v městských lázních není dvakrát bezpečno. Pak je 

možné uvěřit, že válka se 
dá zastavit podrbáním té 
správné tlapičky a bříška.

 
Volodymyr Rafejenko  
(* 1969) je ukrajinský prozaik a básník. Psát začal na 
vojně – aby se nezbláznil, knižních vydání se však 
dočkal teprve na konci devadesátých let. Aby uživil 
rodinu, napsal pod cizími jmény na čtyřicet dalších 
knih. Jazykem jeho tvorby byla donedávna ruština. 
Jeho fantaskní styl kritikové srovnávají s Gogolem, 
Bulgakovem nebo Garcíou Márquezem. Rodný Doněck 
musel opustit na jaře 2014, poté se usadil v Kyjevě.

Coworkingový prostor, vytvořený pro 
ty, kdo chtějí pracovat v příjemném 
prostředí, které motivuje, ale 
nerozptyluje. Svou jednoduchostí 
podporuje kreativitu a nabízí 
možnost setkávat se s lidmi 
a s příležitostmi. Lze zde pořádat 
pracovní schůzky, workshopy či 
přednášky a malé konference. Krásný 
park v sousedství nabízí možnost 
odpočinku ve volných chvílích nebo 
dokonce na trávě pracovat.

alternativa

www.svet ‑hub.cz
3.  Café Šlágr – 

Francouzská 72
Nino Haratischwili:  
Osmý život (Pro Brilku)  → Německo
Překlad: Michaela Škultéty, Host 2020 
Čte: Berenika Kohoutová

Autorka v románu líčí z perspektivy několika generací 
gruzínské rodiny celé 20. století se všemi jeho zvraty, dramaty, 
katastrofami i zázraky. Gruzie, 1900: Vše začíná jako v pohádce. 
Anastasiin otec si z cesty do Vídně přiváží recept na nejlepší 
horkou čokoládu na světě. Její konzumace má ovšem tragické, 
nezřídka i smrtelné následky. Německo, 2006: Anastasiina 
pravnučka Nica přerušila kontakt s rodinou a odstěhovala se do 
Berlína. V Gruzii právě probíhá občanská válka a její neteř Brilka, 
která se vydala na cestu na Západ, se odmítá vrátit do Tbilisi. 
Nica ji vyhledá a celý rodinný příběh jí vypráví.

Kapacita: 15
WC: ano
Bezbariérový přístup: ne

 
Nino Haratischwili  
(* 1983) je německy píšící dramatička, režisérka a prozaička 
gruzínského původu. Divadlu se věnuje od studentských 
let, kdy založila německo ‑gruzínskou divadelní skupinu, 
pro niž psala hry a režírovala. Po studiu filmové režie na 
Státní divadelní a filmové škole v Tbilisi studovala režii 
na Divadelní akademii v Hamburku, kde od roku 2003 žije. 
Rodinná sága Osmý život (Pro Brilku) z roku 2014 je jejím 
třetím románem.

Útulné prostředí kavárny přenese 
návštěvníky svou atmosférou, zařízením 
I písněmi tehdejších hvězd do první 
třetiny 20. století. Je vyhledávaným 
místem milovníků domácích zákusků, 
dortů a koláčů, upečených podle receptů 
našich babiček. Kavárna ‑cukrárna sídlí 
v nejstarším domě ve Francouzské ulici, 
který byl přepychově vybaven kovaným 
zábradlím a řadou dekoračních prvků.

tradice

www.kavarnaslagr.cz

Kapacita: 20+
WC: ne
Bezbariérový přístup: ano



4.  Vršovická zahrada – 

vedle čp. Francouzská 246/84
Patrik Svensson:  
Tajný život úhořů  → Švédsko
Překlad: Martin Severýn,  
Kniha Zlín 2020
Čte: Václav Neužil

Od útlého dětství chodil Patrik s tatínkem 
chytat úhoře. Celé hodiny mlčky číhali 
na tuto nejpozoruhodnější rybu na světě. 
Proč se úhoři rozmnožují zásadně jen kdesi 
v Sargasovém moři? Jak je možné, že na 
dlouhé cestě z Evropy nezabloudí? A co by 
nám rozluštění úhoří záhady mohlo prozradit 
o domovu, světě a lidském životě? Vydejte se 
s autorem na dobrodružnou plavbu vodami 
plnými vzpomínek, existenciálních záhad a… 
úhořů.

 
Patrik Svensson 
(* 1972) pracuje jako kulturní redaktor deníku 
Sydsvenskan. Žije s rodinou ve švédském 
Malmö. Tajný život úhořů z roku 2019 je jeho 
knižní debut.

Od roku 2014 budují členové spolku Start 
Vršovice na dvou prázdných parcelách unikátní 
veřejný prostor se smysluplným, komunitním 
obsahem. Projekt je realizován převážně na 
základě dobrovolnické činnosti a sousedské 
pomoci a využívá prvky „site ‑specific“ v oblasti 
architektury. Probíhá zde komunitní pěstování 
v přepravkách a konají se přednášky, výstavy, 
workshopy nebo letní kino.

alternativa

www.fb.com/vrsovickazahrada/
5.   Polévku.cz – 

 
Francouzská 284/94 
(vchod z ulice U Staré sokolovny)
Domenico Starnone: 
Tkaničky  → Itálie
Překlad: Alice Flemrová, Kniha Zlín 2019
Čte: Lenka Krobotová

Křehké vyprávění o manželství a rodinných 
vztazích. Co je to rodina a co ji drží pohromadě? 
Aldovo a Vandino manželství prošlo hned 
v počátcích těžkou zkouškou. Přetrvalo, je 
však plné trhlin a stále otevřených ran, o nichž 
postupně promlouvají oba manželé i jejich 
dvě děti. Každý z nich jako by ale vyprávěl 
jiný příběh. Každý má svou pravdu, svou vinu 
i svou pomstu. Všichni hledají způsob, jak 
s těmito závazky žít a jak nalézt rovnováhu mezi 
povinnostmi a osobními touhami.

Kapacita: 20
WC: ano
Bezbariérový přístup: ne

 
Domenico Starnone  
(* 1943) je italský spisovatel, scenárista 
a novinář. Je autorem mnoha románů, z nichž 
některé se dočkaly i filmové adaptace. Řadu 
let působil jako pedagog na středních školách 
a gymnáziích a také jako redaktor kulturní 
rubriky nejrůznějších deníků a časopisů.  
V roce 2001 získal, v Itálii nejvyšší možné 
ocenění v oblasti literatury, Premio Strega 
za román Via Gemito.

Rodinná polévkárna, která byla 
otevřená po řadě stavebních peripetií 
v červnu tohoto roku. Její koncept 
je založen na tradici domácí jídelny 
a v denní nabídce jsou čerstvé 
polévky, hlavní chod, sezónní 
saláty, domácí moučníky a nápoje. 
Polévkárna pro své zákazníky 
připravuje jídla z kvalitních domácích 
surovin.

alternativa tradice

www.polevku.cz

Kapacita: 20
WC: ne
Bezbariérový přístup: ano



6.  Studio Krymská – 
Krymská 7
Albert Camus / Jacques Ferrandez:  
Cizinec  → Francie
Překlad: Petr Himmel, Garamond 2020
Čte: Vojtěch Vondráček

Jeden z nejproslulejších románů 20. století v komiksovém 
zpracování. Albert Camus se touto knihou, bezprostředně po 
prvním vydání v roce 1942 označenou jako „ochablost ducha“ 
a „degenerace lidství“, stal duchovním otcem celé jedné 
poválečné generace. Ve skutečnosti je příběh Meursaulta, 
náhodného vraha odsouzeného k smrti, protože odmítá 
přijmout roli v společenských hrách, působivou oslavou 
člověka, a to člověka revoltujícího. Podle vlastní Camusovy 
interpretace „cizinec“ až do konce odmítá lhát a bez jediného 
náznaku hrdinského chování souhlasí s tím, že zemře pro 

pravdu, aniž by ji „těm 
druhým“ vnucoval.

 
Albert Camus  
(1913–1960) byl francouzský spisovatel a publicista. 
Narodil se v Alžírsku, kde vystudoval filosofii 
a klasickou literaturu. Literatuře a žurnalistice se 
začal věnovat teprve roku 1938. Jeho novinářská 
činnost vedla k vyhoštění ze země, proto odjel do 
Paříže, kde se v průběhu druhé světové války věnoval 
především divadlu. Po válce se stal nesmiřitelným 
kritikem francouzské koloniální politiky v Alžírsku. 
Bývá uváděn jako jeden z čelných představitelů 
existencialismu, přestože taková označení odmítal.

Jacques Ferrandez  
(* 1955) alžírský komiksový scenárista a výtvarník 
žijící v jižní Francii. Komiksové tvorbě se věnuje od 
roku 1978, je autorem řady literárních adaptací, 
a především ceněné desetidílné komiksové série 
Zápisky z Orientu (1986–2009). Vedle komiksu se 
věnuje rovněž hudbě. Jako jazzový kontrabasista 
vystupuje v hudebních klubech a na festivalech.

Unikátní komunitní projekt, jehož 
cílem je poskytovat prostor 
a podporu mladým a začínajícím 
umělcům, především pak v oblasti 
audiovizuální tvorby. Pořádáním 
nejrůznějších společensko ‑kulturních 
akcí, vzdělávacích kurzů nebo 
workshopů chce přispět ke zvýšení 
dostupnosti umění v celé Praze. Nabízí 
profesionální úroveň a umožňuje širší 
kontakty s kulturní scénou.Kapacita: 15

WC: ano
Bezbariérový přístup: ano alternativa

7.  Noise kitchen – 
 
Krymská 14
Gianna Molinari:  
Tady je všechno ještě možné  → Švýcarsko
Překlad: Marta Eich, Archa 2020
Čte: Michaela Maurerová

Vlk, muž, který spadl z nebe, nástražné pasti, bankovní 
lupička… Tady je všechno ještě možné! Děj románu se odehrává 
v opuštěném továrním areálu, po kterém se údajně pohybuje 
vlk. Bezejmenná vypravěčka pracuje v továrně jako noční 
hlídačka, sleduje bezpečnostní kamery, noc co noc se vydává 
na obchůzku, hledá vlčí stopy. Vlk se stává hybnou silou jejího 
konání a dodává mu smysl. S každou noční směnou je však 
hledání vlka spíše hledáním sebe sama a otázkou hranic, 
které sami určujeme.

 
Gianna Molinari  
(* 1983) je švýcarská prozaička. Studovala 
tvůrčí psaní na Švýcarském literárním 
institutu v Bielu a později moderní německou 
literaturu na univerzitě v Lausanne. Žije 
v Curychu, kde mimo jiné stála u zrodu 
umělecké skupiny Literatura pro to, co se 
právě děje, která se psaním literárních textů 
zasazuje o pomoc lidem na útěku. Kniha Tady 
je všechno ještě možné (2018) je její románový 
debut.

Obchod a komunitní prostor pro začátečníky 
i pokročilé, zaměřený na elektronické hudební 
nástroje, práci se zvukem, DIY bastlení 
a pájení vlastních nástrojů. Mají zde své místo 
také workshopy a přednášky a v neposlední 
řadě nabízí i výběr vinylů a kazet domácích 
nezávislých hudebních vydavatelství. NK 
vznikla díky komunitě kolem modulárních 
syntetizátorů.Kapacita: 15

WC: ne
Bezbariérový přístup: ano alternativa

www.noise.kitchen



8.   Xaoxax – 
 
Krymská 29
Roman Helinski:  
Továrna na vafle  → Nizozemsko
Překlad: Blanka Juranová, Plus 2018
Čte: Zdeněk Piškula

V továrně na vafle vládne čilý ruch, vše 
běží v zajetých kolejích, vafle přijíždějí na 
páse a ženské je balí do krabic… Pak ale 
přichází narušitel! Arka Narovski – vysoký, 
charismatický a tajuplný, který snadno očaruje 
dav a zametá pocity nespokojenosti. Atmosféra 
v továrně rázem začne houstnout a výroba 
tuhnout jako vafle v peci. Nadčasový román 
o tom, jak snadno lze oklamat masy, ale také 
o věčné touze nechat se mást.

 
Roman Helinski  
(* 1983) je nizozemský spisovatel a novinář. 
Pochází z jižní nizozemské provincie Limburg, 
která zasahuje i do Belgie. Vystudoval 
žurnalistiku a moderní literaturu a psaní se 
věnuje od osmnácti let, kdy vzdal sen o dráze 
profesionálního fotbalisty. Knižně debutoval 
v roce 2014. S fotografem Davidem Peskensem 
píše reportážní knihy o společných, obvykle 
cyklistických cestách po světě.

Xao je galerie a knihkupectví, které se věnuje 
pořádání výstav zejména z oblasti knižní 
kultury, ilustrace a grafiky. Pořádá výtvarné 
dílny pro děti, laickou i odbornou veřejnost, 
čtení, prezentace a křty knih. Zaměřuje se 
na obrazovou knihu a komiks, prezentuje 
české i zahraniční autory, jak zavedené, tak 
i studenty nebo zajímavé amatéry a zviditelňuje 
malé začínající nakladatele.Kapacita 15

WC: ne
Bezbariérový přístup: ano alternativa

www.xaoxax.cz
9.  Café Sladkovský – 

 
Sevastopolská 17
Kevin Barry:  
U nás v Bohane  → Irsko
Překlad: Alena Dvořáková, Argo 2016
Čte: Simona Babčáková

Autor čtenářům servíruje hostinu opulentní nejen 
pitoreskností postav či prostředí, ale zejména 
jazykem. Rytmizovaná próza využívající nespočet 
jazykových vrstev, od dialektů, přes vulgarismy 
až po novotvary, vás i díky vynikajícímu překladu 
Aleny Dvořákové strhne stejně rychle jako proud 
řeky Bohane protékající stejnojmenným městem. 
A že to není město ledajaké. Zalidněné barvitými 
postavičkami jako je Logan Hartnett alias Albín alias 
Čahoun, který vládne Hartnettově Parádě, jež má 
(skoro) celé město pod palcem, jako je Jenni Čing, 
jeho sedmnáctiletá parťačka ostrá jak břitva, nebo 
elegantní, leč vražedně nebezpečný Syčák Burke.

 
Kevin Barry  
(* 1969) se narodil v Limericku, ale žil 
leckde – v Corku, Santa Barbaře, Barceloně, 
Liverpoolu… nakonec ho ale už unavovalo 
pořád stěhovat celou svou knihovnu z místa 
na místo a usadil se na severozápadě Irska 
v malebném městečku Sligo. Začínal jako 
sloupkař v deníku Irish Examiner, knižně 
debutoval v roce 2007. Česky mu vyšly zatím 
dvě knihy – romány U nás v Bohane (2016) 
a Broukobol (2018).

Zakladatelé lokálu ctí ducha Karla 
Sladkovského, českého novináře a politika 
19. století, rebela a aktivisty za svobody 
všeho druhu. Rovněž ctí genius loci své 
lokace, nejmladšího Montmartru metropole.
Do Café Sladkovský se proto víc než jen 
na kávu chodí na atmosféru. Třeba na 
večer s přednáškou či prezentací nějakého 
uměleckého fenoménu, koncertem, 
mejdanem. Nebo jen tak.Kapacita: 20

WC: ano
Bezbariérový přístup: ne

www.cafesladkovsky.cz

alternativa tradice



10.  Rybalka – 
 
Rybalkova 383/55
Anne Cathrine Bomannová:  
Agathe  → Dánsko
Překlad: Lada Halounová, Host 2019
Čte: Hanuš Bor

Životem znavený psychoterapeut se 
připravuje na odchod do penze a netrpělivě 
odpočítává, kolik sezení s pacienty mu ještě 
zbývá. Jednotvárnou každodennost jeho 
života naruší mladá německá pacientka 
Agathe, jež trvá na terapii právě u něj. 
Poprvé v životě je tak nucen zvážit, zda 
vystoupí ze své ulity a nabídne pomocnou 
ruku druhému člověku. Ačkoliv se tento 
minimalistický psychologický román 
odehrává v poválečné Francii, svými 
tématy osamělosti, bilancování, stárnutí 
a zamilovanosti zůstává nanejvýš aktuální.

 
Anne Cathrine Bomannová  
(* 1983) je dánská psycholožka 
a spisovatelka. Ve své odborné 
praxi se věnuje pacientům se 
schizofrenií. Svou první sbírku básní 
vydala v patnácti letech, velký 
spisovatelský sen se jí však splnil 
až s románem Agathe (2017), který 
se dočkal překladu do devatenácti 
jazyků. Bomannová píše také 
literaturu faktu, v minulém roce 
vydala publikaci o schizofrenii 
u mladých lidí.

Otevřený prostor pro setkávání, 
sebepoznávání, kreativní 
vyjádření a zdraví jen pár kroků od 
Grébovky. Nabízí semináře a kurzy 
osobního rozvoje, cvičení jógy, čchi 
kungu aj. a tvořivé taneční a divadelní 
dílny. Pokytuje zároveň zázemí 
pro realizaci vlastních workshopů 
a provozování terapeutických konzultací 
a zájemcům nabízí možnosti pronájmu.Kapacita: 20

WC: ne
Bezbariérový přístup: ne alternativa

www.rybalka.cz
11.  Modern Art Gallery – 

 
Na Královce 1
Vanda Rozenbergová: 
Tri smrtky sa plavia  → Slovensko
Slovart 2018
Čte: Zuzana Onufráková

Když bylo Karole osm, ocitla se v nové rodině. 
Dnes má nevlastního bráchu, mámu, tátu i dědu. 
Bratr Oskar je astrální cestovatel, otec Jan 
připomíná Gándhího a v sousedství bydlí divní 
neoliberálové. Kniha nás okamžitě vtáhne do 
děje, potom se tempo zpomalí, abychom se stihli 
zamyslet nad tím, co se skrývá za honosnými 
fasádami a co za rezavými ploty. Karola si ze 
starého domova přinesla bolestivé zážitky, ale 
zřejmě se s nimi vyrovnala. Nebo ne? Je jí třiatřicet 
a řídí se instinkty, jaké máme 
všichni. Po tragédiích, jež se 
jí zdánlivě nedotknou, projde 
katarzí. Jenže tato očista se 
neobejde bez obětí.

 
Vanda Rozenbergová  
(* 1971) je slovenská spisovatelka a výtvarnice. 
Vystudovala žurnalistiku na Filozofické fakultě UK 
v Bratislavě, žije v Prievidzi, pracuje jako bibliografka 
v Hornonitrianské knihovně v Prievidzi a maluje 
obrazy na sklo. Česky zatím vyšly tři autorčiny 
knihy – román Tři smrtky pluly do dáli (2020) a příběhy 
pavoučí rodinky Websterovi 1–2 (2019; 2020).

Československá galerie současného umění. 
Základem programu je česko ‑slovenský 
dialog, v rámci kterého chce galerie 
konfrontovat starší témata se současnými 
a tradiční média s novými technologiemi. 
Na tomto půdorysu prezentuje starší 
autory slovenského undergroundu 
i nejmladší slovenský aktivismus v kontextu 
současného českého umění.Kapacita: 20

WC: ano
Bezbariérový přístup: ne alternativa

www.modernartgallery.cz/cs/



12.  Altánek v Heroldových sadech – 
Moskevská 120
Andrus Kivirähk:  
Muž, který rozuměl hadí řeči  → Estonsko
Překlad: Naděžda Slabihoudová, Kniha Zlín 2011
Čte: Ondřej Pavelka

Román odehrávající se ve 13. století 
nabízí pohled na christianizaci Estonska 
očima původních pohanských obyvatel, 
lesních lidí žijících pod ochranou tajemné 
Drakóny. Zachycuje jejich komunitu, 
která se postupně rozpadá, neboť její 
členové odcházejí do vesnice, aby se tu 
dali pokřtít a žili jako křesťané. Nakonec 
zůstane poslední muž, který rozumí hadí 
řeči a dokáže komunikovat se zvířaty. 
Autor v příběhu, který má prudký spád 
a obsahuje řadu drsných i fantaskních 
výjevů, hojně čerpá z estonské mytologie, 
jíž je poznamenán tvrdý, ale svobodný 
život lesních lidí.

 
Andrus Kivirähk  
(* 1970) je estonský prozaik, 
publicista a dramatik. Vystudoval 
žurnalistiku na univerzitě v Tartu. 
V současné době působí jako 
redaktor jednoho z estonských 
deníků a má vlastní satirický 
rozhlasový pořad. Psaní se 
soustavně věnuje od svých 
čtrnácti let, nejprve publikoval 
časopisecky, knižně debutoval 
v roce 1995. Kromě tvorby pro 
dospělé napsal i řadu dětských 
knih.

Rangherka (také Vršovický zámeček) je 
bývalá továrna na výrobu hedvábí. Na 
konci 19. století byly budovy Rangherky 
přestavěny v novorenesančním stylu a původní 
morušový háj přeměněn na městské sady, 
dnes Heroldovy. Uprostřed hlavního průčelí 
vznikla věž s altánem, od něhož vede honosné 
schodiště. Budova je státem chráněnou 
kulturní památkou. Dnes slouží jako domov pro 
seniory a obřadní síň.

Kapacita 30
WC: ne
Bezbariérový přístup: ano

tradice

13.  Vršovická Sokolovna – 
 
Vršovické náměstí 111/2
Antonio Muñoz Molina: 
Polský jezdec  → Španělsko
Překlad: Vladimír Medek, LEDA 2018
Čte: Daniel Bambas

Autobiograficky laděný román sleduje tragické, komické i absurdní zvraty 
v životech Španělů, neúprosně diktované mocenskými zápasy od zavraždění 
premiéra Juana Prima roku 1870 až do devadesátých let 20. století. První část 
románu tvoří pestrá mozaika osudů zachycující životní přeměny v imaginárním 
městečku Mágině během oné doby. Následujícím dvěma částem dominuje 
intenzivní milostný příběh, který 
se odehrává na pozadí vzrušujících 
společenských událostí. Kniha je 
výpovědí o objevování ztraceného 
času i o moci probuzené paměti 
a znovuobjevených vzpomínek, 
mnohdy nespolehlivých a falešných.

Sokolovna byla postavena v letech 1930–1933 
ve svažitém terénu tehdejšího centra Vršovic. 
Kromě tří tělocvičných sálů, šaten a sprch, 
kluboven a provozních místností se v ní 
původně nacházel i hudební sál a pokoje 
pro ubytování hostů (tzv. Sokolský domov). 
V prvním patře byla kavárna s terasami. 
Několik schodišť umožňuje přístup různými 
vchody. Od roku 1990 tu svoje aktivity opět 
provozuje tělovýchovná jednota Sokol Praha 
Vršovice.

 
Antonio Muñoz Molina  
(* 1956) je španělský spisovatel a novinář, 
původem z andaluské Úbedy, která se 
pak pod názvem Mágina stala dějištěm 
několika jeho knih. Vystudoval dějiny umění 
a žurnalistiku, poté vyučoval literaturu 
na newyorské City University a na Bard 
College. V současné době neustále 
pendluje mezi Madridem, New Yorkem 
a Lisabonem. Kromě Polského jezdce vyšel 
česky ještě jeho román Za úplňku (2008).

tradice

www.sokolprahavrsovice.cz

Kapacita: 25+
WC: ano
Bezbariérový přístup: ne



14.  Vršovické literární centrum  
Waldes –  
 
Moskevská 57 / vchod z ul. Slovinská
Wiesław Myśliwski:  
Obzor  → Polsko
Překlad: Lenka Kuhar Daňhelová, Havran 2020
Čte: Ivan Řezáč

Stará fotografie – právě pohled na ni román otevírá i uzavírá. 
Vypravěčem příběhu své rodiny i vlastního života se stává Petr, v mnoha 
ohledech autorovo alter ego. Vrací se k různým zážitkům ze svého 
dětství, dospívání v době války a prvních letech komunismu na malém 
městě. Nesleduje při tom chronologickou linii – jednotlivé větvící se 
příběhy se objevují spolu s předměty z minulosti, ať už je to fotografie 
nebo ztracená bota. Nejsilnějšími momenty románu nejsou ovšem 
konkrétní detaily z přesně zachycené každodennosti, ale schopnost 

povznést celek k univerzální 
platnosti, ačkoli mírou 
vyprávěného světa je titulní obzor 
hrdiny.

 
Wiesław Myśliwski  
(* 1932) je jeden z žijících polských literárních 
klasiků. Pro autorovy mnohasetstránkové 
prózy je typický rytmický, propracovaný 
jazyk a vypravěčská vášeň. Jeho tvorba bývá 
řazena k proudu vesnické prózy, ale autor ho 
v mnoha ohledech překračuje. Nesoustřeďuje 
se na popis lidových zvyků nebo zachycení 
zmizelého tradičního světa, středobodem 
jeho prozaického světa je životní cesta 
konkrétní hrdiny. Česky vyšel román Na 
kameni kámen (1986) nebo Traktát o louskání 
fazolí (2010) oceněný literární cenou Nike. 
Vedle nositelky Nobelovy ceny za literaturu 
Olgy Tokarczukové je jediným spisovatelem, 
kterému se podařilo tuto prestižní polskou 
literární cenu získat dvakrát – v roce 1997 ji 
obdržel také za román Obzor.

Od dubna 2020 se Vršovické knihkupectví 
změnilo na Vršovické literární centrum Waldes. 
Nově vzniklé centrum, které sídlí v objektu 
známém dříve jako Waldesovo museum, se 
zaměřuje na literaturu, vzdělávání a další 
kulturní aktivity s cílem stát se základnou pro 
představitele knižní i neknižní kultury. Zároveň 
se připomíná odkaz Jindřicha Waldese, který 
založil nedalekou továrnu Koh ‑i‑noor.

tradice

www.fb.com/centrumwaldes/

15.  Dva antikváři – 

Moskevská 57 / vchod z ul. Slovinská
José Eduardo Agualusa:  
Prodavač minulostí  → Portugalsko
Překlad: Lada Weissová, Triáda 2020
Čte: Ivan Lupták

Félix Ventura žije v chátrající vile plné knih uprostřed angolské 
metropole Luandy a živí se tím, že na objednávku vyrábí lidem 
minulosti. Mezi jeho zákazníky je řada známých osobností, 
hlavně bohatí podnikatelé, ministři, poslanci. Ti všichni už 
vědí, že budoucnost si umí zajistit, ale ještě by potřebovali tu 
správnou minulost. Věří Félixovi, který jim s nadhledem a vtipem 
umí doplnit a upravit rodokmen i životní příběh tak, že v nových 
poměrech obstojí. Jednoho dne jej však vyhledá neznámý cizinec 
a kromě příběhu chce i nové 
osobní doklady. Odmítá říct, 
kdo skutečně je, ale nabízí 
mimořádně štědrou odměnu…

 
José Eduardo Agualusa  
(* 1960) je v současnosti nejpřekládanějším 
angolským autorem. Po matce má 
portugalské a po otci brazilské předky. 
Průběžně žil střídavě v Portugalsku 
a v Brazílii, v současnosti žije v Mosambiku. 
V Angole dlouhodobě nežije z osobních 
i politických důvodů. Dosud mu vyšlo 13 
románů, 10 povídkových sbírek a 4 knihy pro 
děti. Román Prodavač minulostí se v roce 2015 
dočkal filmové adaptace.

Už ve dveřích na návštěvníky dýchne zvláštní 
kouzlo antikvariátu, který sídlí v prostorách 
bývalého Waldesova muzea. Lze zde nalézt 
knihy z oblasti filosofie, historie, umění 
a architektury, knihy z období avantgardy, 
sbírky poesie a bibliofilie, ale i místopisy, 
dětské knihy, sci ‑fi, fantasy, knihy cizojazyčné, 
dobrodružné či válečné, a také staré mapy, 
pohlednice, filmové plakáty a mnoho jiného.Kapacita: 20

WC: ano
Bezbariérový přístup: ne tradice

www.dva‑antikvari.cz 

Kapacita: 25+
WC: ano
Bezbariérový přístup: ne



16.  Kostel sv. Václava – 
 
nám. Svatopluka Čecha 1348/3

Kate Atkinsonová:  
Přepis  → Velká Británie
Překlad: Veronika Volhejnová, Argo 2019
Čte: Tereza Dočkalová

Mladičká Julie Armstrongová se 
v roce 1940 připlete do světa špionáže 
a dostane za úkol sledovat aktivity 
britských sympatizantům s nacismem. 
Není z toho nijak nadšená, práce 
jí často připadá úmorná, navíc v ní 
vzbuzuje strach. Když válka skončí, 
s úlevou považuje tuto kapitolu 
svého života za uzavřenou. O deset 
let později pracuje jako producentka 
BBC a práce je to stabilní, ovšem 
překvapivě nudná. Nečekaně se 
však vynoří postavy z minulosti. Teď 
je to jiná válka, na jiném poli, ale 
Julie se opět ocitne v ohrožení. Musí 
skládat účty a poznává, že žádný čin 
nezůstává bez následků.

 
Kate Atkinsonová (* 1951) je britská 
prozaička. Za románovou prvotinu 
V zákulisí muzea (česky 2006) obdržela 
Whitbreadovu cenu. Román Neuzavřené 
případy (česky 2010) z roku 2004 
přivádí na scénu detektiva Jacksona 
Brodieho, který se objevuje i v dalších 
jejích románech. Za romány Život za 
životem (česky 2014) a Bůh v troskách 
(česky 2016) získala prestižní Costa 
Award. Její hru Ostatní světy s velkým 
úspěchem uvedlo ostravské Národní 
divadlo moravskoslezské.

Železobetonový kostel postavený v letech 
1929–1930 podle projektu architekta 
Josefa Gočára je odborníky považován za 
jednu z nejzdařilejších funkcionalistických 
církevních staveb v České republice. 
Architekt Gočár dokonale využil svažitý 
terén, který promítl do stupňovité střechy 
a prosvětlení chrámové lodi okenními 
pásy. Štíhlá hranolová zvonice se na 
pražském horizontu tyčí jako bílý maják.

tradice

www.farnostvrsovice.cz/
17.  Neobyčejná klubovna – 

 
Norská 16

Gunstein Bakke:  
V očekávání  → Norsko
Překlad: Marta Bartošková, Argo 2019 
Čte: Eva Leimbergerová

V 19. století cestuje po Evropě se svým impresáriem 
a manželem v jedné osobě Julia Pastrana, mexická „opičí 
žena“. O sto let později najde zkrachovalec Finn na skládce 
v Oslu Juliino vycpané tělo, odnese si ho do maringotky a žije 
s ním, aby si měl s kým povídat. A v roce 2013 cestuje norská 
novinářka Kira, těhotná po znásilnění, do Mexika, aby napsala 
reportáž z Juliina oficiálního pohřbu. Hlavními tématy tří 
příběhů jsou život, čas, smrt, normalita, mateřství, lidské 
tělo, a především hranice mezi tím vším. Co je podstatou 
lidství a co je v nás zvířecího? A v kterém okamžiku a za 
jakých okolností přestáváme být lidmi?

 
Gunstein Bakke  
(* 1968) je norský autor čtyř 
románů, dvou básnických sbírek 
a jedné koláže poezie a fotografií. 
Zároveň pracuje jako překladatel 
a lektor tvůrčího psaní. Žije střídavě 
v Oslu a na švédském ostrově 
Gotland. Literárně debutoval v roce 
2000 a jeho třetí román Maud a Aud: 
Román o silničním provozu (česky 
2015) získal Cenu Evropské unie.

Klubovnu provozuje oddíl Poutníci. 
Celý tým pracuje dobrovolně a energii 
vynaloženou na rekonstrukci a následný 
provoz věnují bez nároku na honorář. 
Cílem multifunkčního prostoru je 
vytvářet místo, kde se setkává kultura 
se vzděláním a zábavou, a poskytovat 
kvalitní a přátelské zázemí pro 
organizaci komunitních akcí bez 
nutnosti vysokých finančních nákladů.Kapacita: 20

WC: ano
Bezbariérový přístup: ne alternativa

www.neobycejnaklubovna.cz 

Kapacita: 20+
WC: ne
Bezbariérový přístup: ano



18.  ZŠ Karla Čapka – 
 
Kodaňská 16 – vchod z ul. Madridská
Marlene Haushofer: 
Zeď  → Rakousko
Překlad: Kateřina Lepic, Revolver revue 2019
Čte: Ivana Uhlířová

Román je stylizovaný jako deníkové zápisy hlavní 
hrdinky, kterou osud ze dne na den vystaví doslova 
nepředstavitelné zkoušce, když 
společně se svými přáteli vyrazí 
na výlet na loveckou chatu do Alp. 
Přátelé po příjezdu vyrážejí do 
nedaleké vesnice, když se dlouho 
nevracejí, vydá se je hlavní hrdinka 
hledat. Uprostřed divoké přírody 
však narazí na neviditelnou zeď, 
za kterou se zdát být vše mrtvé. 
Odříznuta od okolního světa je 
postavena před nevyhnutelné 
základní otázky života.

 
Marlen Haushofer 
 (1920–1970) byla rakouská spisovatelka. 
Po nedokončeném studiu germanistiky se 
věnovala literární tvorbě. Knižně debutovala 
v ruce 1957 a publikovala novely, romány, 
povídky i knihy pro děti. Nejvíce ji proslavil 
román Zeď, který je v Rakousku od svého 
vydání v roce 1963 považován za kultovní dílo, 
byl úspěšně zfilmován a přeložen do desítek 
jazyků a po více než půl století se dočkal 
i českého překladu.

Budova ve stylu klasicizující secese 
byla původně sídlem Státního reálného 
gymnasia a později střední školy, jejímž 
pokračovatelem je gymnázium Přípotoční. 
Od roku 1961 se zde nachází Základní 
škola Karla Čapka. Kromě povinné výuky 
škola nabízí řadu nepovinných předmětů 
a volitelných aktivit i zájmových kroužků. 
Škola je zapojena do celostátních 
i evropských projektů.

Kapacita: 20
WC: ne
Bezbariérový přístup: ne

tradice

www.www.zskarlacapka.cz
19.  Husův sbor –  

Moskevská 34
Péter Esterházy:  
Deník se sl. Inivkou  → Maďarsko
Překlad: Robert Svoboda, Dybbuk 2019
Čte: Ivan Trojan

Autor si tento deník začal vést, když mu diagnóza 
potvrdila smrtelnou chorobu, na niž v červenci 
2016 zemřel. Své postřehy a úvahy prokládá citáty, 
zážitky z četby, ba dokonce i kratšími literárními 
útvary. Takto vzniklou mozaiku různorodých 
textů, veselých i posmutnělých, letargických 
i rozverných, plnou bystrých charakteristik 
lidí a událostí, můžeme číst nejen jako zprávu 
o postupující chorobě, ale i jako milostný deník 
zachycující proměnlivý a silně náladový vztah 
pisatele deníku a jeho rozmarné milenky, bující 

slinivky, lépe řečeno slečny 
Inivky. Je to milenka věrná, 
nezapuditelná a zároveň – 
právě proto – i krutá.

 
Péter Esterházy  
(1950—2016) byl jedním z nejvýznamnějších 
maďarských spisovatelů 20. století. Pocházel 
z významného uherského šlechtického rodu, 
jeho dědeček byl na sklonku první světové 
války krátce maďarským předsedou vlády. 
Esterházy po studiích matematiky pracoval 
do roku 1978, kdy se stal spisovatelem 
z povolání, v Institutu matematiky na 
Ministerstvu těžkého průmyslu. Jeho živelný 
postmoderní literární styl často pracuje 
s intertextualitou a mozaikovým vyprávěním 
a mimo jiné byl ovlivněn tvorbou Bohumila 
Hrabala. V českém překladu dosud vyšlo 
osm autorových knih – posmrtně vydaný 
autobiografický Deník se sl. Inivkou je 
poslední z nich.

Husův sbor je součástí Církve československé 
husitské. Jeho sídlo z roku1930 bylo navrženo 
jako multifunkční budova a kromě divadla se 
v objektu nachází i urnové pohřebiště. Stavba 
je výjimečná svojí mohutnou čtyřbokou téměř 
26 m vysokou věží, zakončenou stylizovaným 
čtverhranným kalichem a křížem. Na její 
koncepci se podílel nestor českého kubismu 
<https://cs.wikipedia.org/wiki/Kubismus>  
arch. Pavel Janák.

tradice

Kapacita: 30
WC: ne
Bezbariérový přístup: ne



20.  Petrohradská kolektiv – 
 
Petrohradská 438/13
Andrej Giňa:  
Pať iv (povídky Pouť, Maruška)  → Romská literatura
Překlad: Jana Kramářová, Karolína Ryvolová, Triáda 2013
Čte: Jan Cina

Výběr toho nejlepšího z autorova díla přináší 
soubor příběhů zasazených do poválečných 
Rokycan, v nichž s nadhledem zaznamenává 
sžívání původně slovenských Romů 
s městským prostředím a později reflektuje 
jejich společenský propad. V groteskních 
povídkách zvěčnil komickou dvojici smolařů 
Teluna a Urfiho, kteří by občas rádi unikli 
všednodenní rutině – starostem o velkou 
rodinu a úmorné práci u pecí kovohutí. 
Jejich nepovedená dobrodružství se však 
pouze stávají zdrojem veselých historek 
obyvatel kolonie zvané Lágr. Neideologická 
tematizace dělnického prostředí 
a schopnost nadsázky, použití literární 
zkratky i přímočarých vyjádření řadí Giňu 
v tomto kontextu po bok Bohumila Hrabala 
nebo Jana Zábrany.

 
Andrej Giňa (1936–2015) byl 
jedním ze zakladatelů romsky 
psané literatury u nás. Z romské 
osady u Prešova odešla jeho 
rodina v roce 1946 za nabídkou 
práce do Čech a usadila se 
v Rokycanech. Giňa se vyučil 
tavičem, večerně studoval 
pedagogickou školu, paralelně 
se celý život věnoval hudbě 
a organizování kulturních akcí. 
Psal od 60. let bez možnosti 
publikovat, po revoluci svou 
tvorbu otiskoval v romských 
periodikách.

Od roku 2015 funguje Petrohradská 
kolektiv jako umělci řízená iniciativa 
s vlastní produkcí, dramaturgií, místem 
pro experiment a současné umění. 
Její aktivity se zaměřují na výstavní 
a vzdělávací činnosti, živé umění 
a tvůrčí pobyty českých a zahraničních 
umělců. Cílem je prostřednictvím 
podpory a produkce nejen nových 
uměleckých projektů přispět 
k výraznějšímu postavení umění ve 
společnost.

alternativa

www.petrohradskakolektiv.com

Kapacita 20
WC: ano
Bezbariérový přístup: ano



Soutěž o audioknihu  
Jan Němec:  
Možnosti milostného 
románu 
 

Knižní předloha 
k audioknize získala 
nominaci na prestižní 
literární cenu.  
Na kterou? 
 
a. Cenu Josefa Škvoreckého
b. Magnesia Litera
c. Cena Jiřího Ortena
 
Odpovědi zasílejte na e‑mailovou 
adresu:  komunikace@czech.cz, a to do  
11. 10.  2020



Realizační tým: 

Vedoucí projektu: Adriana Krásová 
E-mail: krasova@czech.cz

Dramaturgie: Ondřej Kavalír 
E-mail: ondrej.kavalir@labyrint.net

Média a komunikace:  
Petra Jungwirthová 
E-mail: jungwirthova@czech.cz

Sociální sítě: Pavla Hradcová 
E-mail: hradcova@czech.cz

Web: Martina Tučková, Petr Dočkal 
E-mail: tuckova@czech.cz,  
dockal@czech.cz

Produkce – Praha: Olga Plchová 
E-mail: olga.plchova@seznam.cz

Koordinátor pro regiony:  
Martin Matoušek 
E-mail: Nocliteratury@czech.cz

Koordinátor pro dobrovolníky:  
Edita Hornová 
E-mail: Nocliteratury1@czech.cz

Stáž: Jan Brtnický

Videospoty: Františka Bakošová 
E-mail: fancapanca@gmail.com

Grafický design:  
Pavel Frič, Michaela Labudová –  
Monsters

Tisk:  
Tiskárna Jiří Bartoš – SLON



Partneři:

Hlavní mediální partner:

Mediální partneři:

Organizují: Spolupořadatelé:

Ve spolupráci: Pod záštitou:

 

Studio  
Krymská



Lu
ži

ck
á

S
lo

ve
ns

ká
S

lo
ve

ns
ká

B
ez

ru
čo

vy
  

sa
d

y

N
a 

Š
af

rá
nc

e

R
us

ká

Estonská

Norská

Fr
an

co
uz

sk
á

Fr
an

co
uz

sk
á

Vo
ro

ně
žs

ká

R
yb

al
ko

va

Ryb
al

ko
va

Košic
ká

Vr
šo

vi
ck

á

Petrohradská

Vr
šo

vi
ck

á U
kr

aj
in

sk
á

U
kr

aj
in

sk
á

Vr
šo

vi
ck

á

Sportovní

Na K
rá

lo
vc

e

K
ry

m
sk

á
K

od
aň

sk
á

Moskevská

M
os

ke
vs

ká

M
os

ke
vs

ká

K
od

aň
sk

á

M
ad

ri
ds

ká

H
ol

an
d

sk
á

Slovinská

ná
m

ěs
tí

  
S

va
to

p
lu

ka
 Č

ec
ha

Vr
šo

vi
ck

é 
ná

m
ěs

tí
  

K
ry

m
sk

á

R
us

ká

H
av

líč
ko

vy
  

sa
d

y
G

rö
b

ov
ka

1
2

3
4

5

7
9

10

18

16
15

14

17

12

13
19

20

11

8
6

Noc literatury 2020 – 
Lokace čtení:

1.
Šalounův ateliér    
Slovenská 4

2.
Svět Hub 
Slovenská 21

3.
Café Šlágr
Francouzská 72

4.
Vršovická zahrada 
vedle čp, Francouzská 246/84

5.
Polévku.cz
Francouzská 284/94  
(vchod z ulice U Staré sokolovny)

6.
Studio Krymská
Krymská 7

7.
Noise Kitchen
Krymská 14

8.
Xaoxax
Krymská 29

9.
Café Sladkovský
Sevastopolská 17

10.
Rybalka
Rybalkova 55

11.
Modern Art Gallery            
Na Královce 1

12.
Altánek v Heroldových sadech
Moskevská 120

13.
Vršovická sokolovna
Vršovické náměstí 111/2

14.
Vršovické literární centrum Waldes 
Moskevská 57 (vchod z ul. Slovinská)

15.
Dva antikváři
Moskevská 57 (vchod z ul. Slovinská)

16.
Kostel sv. Václava
nám. Svatopluka Čecha 1348/3

17.
Neobyčejná klubovna
Norská 16

18.
ZŠ Karla Čapka
Kodaňská 16 (vchod z ulice Madridská)

19.
Husův sbor
Moskevská 34

20.
Petrohradská kolektiv
Petrohradská 438/13




