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CityBee/ plošná inzerce:
Datum: duben 2018
https://www.citybee.cz/aktuality/1634-20/noc-literatury-2018-kdo-bude-letos-
cist-exkluzivni-mista/

Týdeník Rozhlas: 



Posviťte si na ně
Datum: 30. 4. 2018; Autor: Anna Nádvorníková 



Týden: 
Noc literatury 
Datum: 30. 4. 2018

Marianne:
Česko žije literaturou



Datum: květen 2018; Autor: redakce  



 

Deník Metro: 
Noc literatury bude patřit nám 



Datum: 3. 5. 2018

Novinky.cz: 
Číst se bude na půdě i v tělocvičně 



Datum: 4. 5. 2018; Autor: Alena Dolníčková
https://www.novinky.cz/vase-zpravy/vys...st-se-bude-na-pude-i-v-telocvicne.html

Netradiční způsob, jak představit čtenářům současnou evropskou prózu, zažije v úterý 8. 
května Nové Město na Moravě. Město se připojí k celorepublikovému literárnímu happeningu 
s názvem Noc literatury.

Noc literatury je kulturní událostí, která lidem přibližuje autory z evropských zemí. Čtení 
úryvků z jejich knih se odehrává na netradičních a často i nedostupných místech. Ukázky z 
knih přednáší zajímavé osobnosti, které jsou často spojené s organizátorským městem. Letos 
tuto akci pořádá na padesát měst v Česku. Literární happening organizují Česká centra a 
tento rok se jedná již o 12. ročník.

V Novém Městě na Moravě Noc literatury zavede zájemce do Penzionu u Pasáčka. Zde bude 
Pavel Nepustil přednášet z knihy Dva pánové na pláži od rakouského autora Michaela 
Köhlmeiera. Dílo posluchače přenese na pláž, kde se právě seznámil Charles Chaplin s 
Winstonem Churchilem.

Další zastávkou bude půda Horáckého muzea. Andrea Popelová zde přečte úryvek z knihy 
Záhada Henriho Picka. Autorem této knihy je Francouz David Foenkinos. V jedné ze tříd na 
Gymnáziu Vincence Makovského představí Ivona Čermáková zájemcům novelu od Jany 
Hejkrlíkové.

Čtvrou lokalitou bude tělocvična Středisko s knihou Vůle od belgického autora Jeroena 
Olyslaegerse. Úryvek z knihy s válečnou tematikou přečte starosta města Michal Šmarda. 
Posledním místem bude lokalita u varhan evangelického kostela. Zde Vojtěch Zikmund 
přednese část knihy maďarského autora Viktora Horvátha s názvem Můj tank.

Čtení proběhnou ve všech lokalitách paralelně. Začátek bude každou půlhodinu od 19 hodin. 
Poslední čtení začne ve 21:30. Vstup je zdarma.

5+2dny.cz: 
Nocí literatury provedou herci 



Datum: 4. května 2018

Xantypa:
O čem se mluví v Čechách
Datum: 4. května 2018; Autor: Michaela Gübelová 



ČT/ Sama doma: 
Noc literatury 2018 
Datum: 7. květen 2018
http://www.ceskatelevize.cz/porady/1148499747-samadoma/218562220600066/video/618417



ČT/ Události v kultuře: 
Noc literatury 2018 
Datum: 7. květen 2018
http://www.ceskatelevize.cz/ivysilani/1097206490-udalosti-v-
kulture/218411000120509/obsah/618924-noc-literatury



Čro – Vltava.cz: 
Centrum Prahy ve středu opět ožije Nocí literatury
Datum: 7. května. 2018
http://vltava.rozhlas.cz/centrum-prahy...edu-opet-ozije-noci-literatury-7201645



Letos se mohou zájemci o nejnovější literární produkci zapojit také ve více než 50 městech 
České republiky a ve více než 30 městech v dalších zemích. Akce se koná v předvečer 
zahájení veletrhu Svět knihy.

Tradiční literární happening organizují Česká centra ve spolupráci s EUNIC, zahraničními 
zastupitelskými úřady, Zastoupením Evropské komise v České republice a nakladatelstvím 
Labyrint.

V Mozaice o tom více řekla hlavní pořadatelka Adriana Krásová z Českých center: „Podařilo 



se rovnoměrně najít devět míst na Novém Městě a devět na Starém Městě. Hledala jsem stará 
nakladatelství a tiskárny a našla dvě zásadní místa - nakladatelství Vilímek, ve kterém sídlí 
Vyšší odborná škola publicistiky, a potom je to bývalá tiskárna Štencův dům v Salvátorské 
ulici u Staroměstského náměstí, nyní open space Opero. Chtěla jsem ukázat, že Praha 1 
nepatří jen turistům, ale je to místo, které tradičně žije kulturou."

Při Noci literatury budou herci číst z děl zahraničních autorů
Datum: 09.05.2018 03:54
Klíčová slova: ČR literatura Noc literatury



Praha 9. května (ČTK) - Na dvou desítkách míst především v centru Prahy se dnes 
vpodvečer rozezní úryvky z literárních děl zahraničních autorů. Budou je číst známí herci a 
posluchači se při tom podívají na místa, kam by se běžně nedostali. Pozvání k pražskému 
nočnímu čtení letos přijali třeba Vladimír Polívka, Milena Steinmasslová, Martin Finger, Halka 
Třešňáková, Jaroslav Plesl, Simona Babčáková, Lukáš Hlavica nebo Roman Zach. Dvanáctý 
ročník Noci literatury předznamenává veletrh Svět knihy, který v Praze začíná ve čtvrtek.

Mezi 18 místy, na nichž se letos bude číst, je střecha Paláce Lucerna, podzemní tunely 
Národního divadla, farní klub u Panny Marie Sněžné, komunitní centrum Život 90, kampus 
Hybernská, Skautský institut nebo byt Františka Palackého. Vstup na všechna místa je 
zdarma. Současně se podobně bude číst v dalších 51 městech v Česku. Česká centra 
organizují Noc literatury také v Evropě i v zámoří. 

Každá ze 17 zúčastněných zemí představí jednoho svého současného autora v novém 
českém překladu. Novinkou letošní Noci literatury je zařazení romské literatury, konkrétně 
čtení z knihy Jany Hejkrlíkové Má inkoustová léta. Organizátoři připravili i Noc literatury 
dětem. V interaktivní dílně se mohou děti všech věkových kategorií seznámit s dětskými 
knížkami z evropských zemí, poslechnout si četbu pohádek či se zapojit do slovních her. 
Akce se koná od 13:00 na Střeleckém ostrově.

Noc literatury iniciovala Česká centra v roce 2006, každoročně podle pořadatelů akce přiláká 
8000 návštěvníků. Za dobu svého konání představila jen v Praze více než 200 knih. 
Každoročně se zvyšuje počet míst a měst. V předchozích letech se četlo například na Malé 
Straně, úspěšná setkání s literaturou byla také v Libni, na Smíchově, na Letné, na Žižkově, v 
Dejvicích, v Karlíně a loni v Nuslích či Michli.

hrm dr

Radio Regina: 
Noc literatury v Praze 
Datum: 9. května 2018
http://www.rozhlas.cz/regina/tipy/_zprava/noc-literatury-v-praze--1797387



Týden.cz:
Noc literatury zavede návštěvníky na běžně nepřístupná místa
Datum: 9. května 2018
https://www.tyden.cz/rubriky/kultura/l...na-bezne-nepristupna-mista_479187.html



Litoměřický deník:  
Literární noc láká na Jana Buriana
Datum: 9. 5. 2018, Autor: Jaroslav Balvín  
https://litomericky.denik.cz/zpravy_re...noc-laka-na-jana-buriana-20180509.html



Litoměřice - Dnešní čtení z knih se v Litoměřicích koná už popáté.

"Železniční tunel, schody gymnázia, rockový klub Baronka, půda knihovny. Na těchto 
místech v uplynulých letech četly i Luba Skořepová, Světlana Witowská nebo Miloslav 
Šmídmajer. Ve středu zavítá do Litoměřic festival Noc literatury pořádaný ve městech ČR i 
zahraničí. Na jednotlivá stanoviště můžete vyrazit od 18 do 22 hodin. V pravidelných 
intervalech budou interpreti číst současné autory v atriu městského úřadu na náměstí, na 
parkánech u galerie a ve Fér Kafe v Havlově parku. Právě tady potkáte Jana Buriana. Umělec 



na litoměřickou Noc literatury nezavítá poprvé. Už v roce 2015 četl v odsvěceném jezuitském 
kostele.

„Byl to zážitek,“ vzpomíná umělec. „Dekadentní duše jásala. Zdravý rozum a cit mi naopak 
našeptávaly, že by na tom místě měl stát kostel neodsvěcený a opravený i se zrestaurovanými 
sochami,“ míní.
Letos bude Burian číst z Návratu karavel portugalského autora Lobo Antunese. „Je to jeden z 
nejzajímavějších představitelů této literární mocnosti,“ upozorňuje písničkář. „Není to žádný 
jednorozměrný humorista, ale hluboký autor s životní zkušeností z války. Píše moderním 
jazykem a stylem,“ zdůrazňuje.Zasmějete se i zamyslíte také při čtení 18letého studenta 
lovosického gymnázia Tomáše Harta. Vybral si pasáž z knihy Můj tank maďarského autora 
Viktora Horvátha.„Je o chlapci, který doprovází domů dívku a neustále se rozhoduje, jestli ji 
na rozloučenou políbit, nebo ne,“ přibližuje Hart s tím, že se scéna odehrává v roce 1968 
během vypjatých politických událostí ve východní Evropě.
„Do toho kluka se dokážu vcítit, i když já sám jsem podobný problém nikdy neřešil. Bylo to 
oboustranné,“ směje se student. Tenv dubnu vyhrál finále celorepublikového Memoriálu Rosti 
Čtvrtlíka Čtvrtlístek v konkurenci 40 soutěžících. Potkáte ho v atriu hlavní budovy galerie v 
Michalské 29, kde se bude střídat s vedoucím „dramaťáku“ na místní ZUŠce Alešem 
Pařízkem.

Zatímco v Praze se na jednotlivá čtení Noci literatury stojí fronty, návštěvnost předchozích 
ročníků v Litoměřicích ukázala, že akce tu nebude nikdy „masovka“, ale spíše komorní 
záležitost. „To, že někoho baví pořádat takové kulturní akce a někdo jiný na ně chodí, je 
příslibem, že literatura nezahyne a člověk neztratí cit, zvědavost a vkus,“ myslí si Burian. Noc 
literatury v Litoměřicích organizuje spolek píšících seniorů LiPen a Knihovna K. H. Máchy s 
finančním přispěním města. Vedle Ústí jde o jediné město v Ústeckém kraji, kam letos 
festival pořádaný Českými centry i v Paříži, Londýně nebo New Yorku zavítá. Pětici 
interpretů doplňují divadelnice Lenka Pařízková a Petra Vališová, které budou číst v atriu 
městského úřadu na náměstí. Zazní úryvky z děl romské, rakouské i irské literatury.
"

Pražský deník:  
Při Noci literatury budou herci číst z děl zahraničních autorů
Datum: 9. 5. 2018
https://prazsky.denik.cz/kultura_regio...-del-zahranicnich-autoru-20180509.html



Na dvou desítkách míst především v centru Prahy se dnes vpodvečer rozezní úryvky z 
literárních děl zahraničních autorů. Budou je číst známí herci a posluchači se při tom podívají 
na místa, kam by se běžně nedostali. Pozvání k pražskému nočnímu čtení letos přijali třeba 
Vladimír Polívka, Milena Steinmasslová, Martin Finger, Halka Třešňáková, Jaroslav Plesl, 
Simona Babčáková, Lukáš Hlavica nebo Roman Zach. Dvanáctý ročník Noci literatury 
předznamenává veletrh Svět knihy, který v Praze začíná ve čtvrtek.



"Mezi 18 místy, na nichž se letos bude číst, je střecha Paláce Lucerna, podzemní tunely 
Národního divadla, farní klub u Panny Marie Sněžné, komunitní centrum Život 90, kampus 
Hybernská, Skautský institut nebo byt Františka Palackého. Vstup na všechna místa je 
zdarma. Současně se podobně bude číst v dalších 51 městech v Česku. Česká centra 
organizují Noc literatury také v Evropě i v zámoří.

Každá ze 17 zúčastněných zemí představí jednoho svého současného autora v novém českém 
překladu. Novinkou letošní Noci literatury je zařazení romské literatury, konkrétně čtení z 
knihy Jany Hejkrlíkové Má inkoustová léta. Organizátoři připravili i Noc literatury dětem. V 
interaktivní dílně se mohou děti všech věkových kategorií seznámit s dětskými knížkami z 
evropských zemí, poslechnout si četbu pohádek či se zapojit do slovních her. Akce se koná od 
13 hodin na Střeleckém ostrově.

Noc literatury iniciovala Česká centra v roce 2006, každoročně podle pořadatelů akce přiláká 
8 tisíc návštěvníků. Za dobu svého konání představila jen v Praze více než 200 knih. 
Každoročně se zvyšuje počet míst a měst. V předchozích letech se četlo například na Malé 
Straně, úspěšná setkání s literaturou byla také v Libni, na Smíchově, na Letné, na Žižkově, v 
Dejvicích, v Karlíně a loni v Nuslích či Michli."

Pražský patriot:
Noc literatury: Navštivte běžně nepřístupná místa v centru Prahy
Datum: 9. 5. 2018
https://www.prazskypatriot.cz/noc-lite...ezne-nepristupna-mista-v-centru-prahy/



Dnes v 18 hodin začne 12. ročník Noci literatury. Známé herecké osobnosti budou na 
osmnácti místech v centru Prahy až do 23 hodin číst úryvky knih zahraničních autorů. Díky 
Noci literatury se návštěvníci opět dostanou do míst běžně nedostupných.

V nabídce nechybí střecha Paláce Lucerna, podzemní tunely Národního divadla nebo unikátní 
interiér bytu Františka Palackého. Vstupné na všechna místa je zdarma. Současně probíhají 



čtení v dalších 51 městech v Česku. Česká centra však organizují Noc literatury také v 
Evropě i v zámoří.

Pozvání k pražskému„nočnímu čtení“ letos přijali Vladimír Polívka, Jenovéfa Boková, Cyril 
Dobrý, Milena Steinmasslová, Martin Finger, Halka Třešňáková, Jaroslav Plesl, Simona 
Babčáková, Ivan Řezáč, Lukáš Hlavica, Eva Leimbergerová, Filip Kaňkovský, Ivana 
Uhlířová, Elizaveta Maximová, Marek Adamczyk, Anna Císařovská, Gabriela Mikulková, 
Pavol Smolárik a Roman Zach.

Iniciátorem a hlavním organizátorem dnes již mezinárodní literární události jsou Česká 
centra. Literární happening připravují ve spolupráci s klastrem EUNIC (European Union 
National Institutes for Culture), zahraničními velvyslanectvími,  Zastoupením Evropské 
komise v ČR a nakladatelstvím Labyrint.

Každá ze sedmnácti  zúčastněných zemí představí jednoho svého současného autora v novém 
českém překladu. Novinkou letošní Noci literatury je zařazení romské literatury, a to 
konkrétně čtení z knihy Jany Hejkrlíkové ‚Má inkoustová léta‘.

Letošní nabídku tvoří 18 zajímavých a veřejnosti běžně nedostupných míst Prahy 1. Nechybí 
střecha Paláce Lucerna, Opero, Dup39, podzemí Národního divadla, farní klub u Panny Marie 
Sněžné, Muzeum F. Palackého a F. L. Riegra, komunitní centrum Život90 či kampus 
Hybernská… Všechna tato „zastavení“ byla představena formou facebookových reportáží 
studentů spolupracující Vyšší odborné školy publicistiky (sídlí v prostorách nakladatelství 
Vilímek, místem dvou čtení).

„Noc literatury považuji za skvělý projekt, protože uceleně zprostředkovává to nejlepší z 
tvorby současných evropských autorů. Tento zážitek je umocněn nápaditou formou, jež je 
schopná oslovit i ty, kteří se kvůli moderním technologiím s tištěným slovem již poněkud 
míjejí. Jsem rád, že mnoho umělců přijalo pozvání a bude předčítat,“ uvedl starosta Prahy 1 
Oldřich Lomecký.

Program:

Terasa Lucerny, Michal Lambert: Davidův dům (Belgie/Valonsko)
Čte: Martin Finger

Maiselova synagoga, Jeroen Olyslaegers: Vůle (Belgie/Vlámsko)
Čte: Ivan Řezáč

Knihovna Vilímkova nakladatelství, David Foenkinos: Záhada Henriho Picka (Francie)
Čte: Roman Zach

Muzeum F. Palackého a F. L. Riegera, Máirtín Ó Cadhain: Hřbitovní hlína (Irsko)
Čte:  Milena Steinmasslová

Klub farnosti Panny Marie Sněžné, Paolo Cognetti: Osm hor (Itálie)
Čte: Jaroslav Plesl

Život 90, Viktor Horváth: Můj tank (Maďarsko)
Čte: Cyril Dobrý

Lobby-CCEA, Olga Grjasnova:  Rus je ten, kdo miluje břízy (Německo)
Čte: Elizaveta Maximová

Opero, Niňa Weijersová: Následky (Nizozemsko)
Čte: Eva Leimbergerová

Skautský institut, Agnes Ravatnová: Ptačí tribunál (Norsko)



Čte: Jenovéfa Boková

Polský institut, Anna Janko: Pamatuješ, mami? (Polsko)
Čte: Ivana Uhlířová

Kreativní prostor GRID, António Lobo Antunes: Návrat karavel (Portugalsko)
Čte: Lukáš Hlavica

Národní divadlo, technologické tunely, Michael Köhlmeier: Dva pánové na pláži (Rakousko)
Čte: Filip Kaňkovský

DISK-střecha/ divadlo Řetízek DAMU, Balla: Ve jménu otce (Slovensko)
Čte: Pavol Smolárik

Institut umění – Divadelní ústav, Dolores Redondo: Oběť bouři (Španělsko)
Čte: Halka Třešňáková

Galerie Fotografie, Leta Semadeni: Tamangur (Švýcarsko)
Čte: Gabriela Mikulková

DUP 39, Jonas Hassen Khemiri: Všechno, co si nepamatuju (Švédsko)
Čtou: Marek Adamczyk a Anna Císařovská

ČNB – Plodinová burza, Gavin Extence: Potiže s empatií (Velká Británie)
Čte: Vladimír Polívka

Kampus Hybernská, Jana Hejkrlíková: Má inkoustová léta. Jana Hejkrlíková (Romská 
literatura) Čte: Simona Babčáková

Podrobnosti k jednotlivých lokalitám jsou zde: http://www.nocliteratury.cz/cs/2018/city/372-
praha/location/1430/?lang=cs

Během večera bude možné se setkat s těmito autory:

Viktor Horváth, Život 90: 20 – 21 hod.

Balla-Disk: V průběhu večera

Dolores Redondo, Institut umění – Divadelní ústav: 18 – 19 hod.

Jana Hejkrlíková, Kampus Hybernská: V průběhu večera

Michal Lambert, Lucerna: 19 – 21 hod.

David Foenkinos, VŠOP: 20 – 21 hod.

Jonas Hassen Khemiri, DUP 39: 19 – 19.30 hod

Zprávy Radia Praha: 
12. ročník Noci literatury opět představí díla zahraničních autorů
Datum: 9. května 2018



Na dvou desítkách míst především v centru Prahy se dnes vpodvečer rozezní úryvky z 
literárních děl zahraničních autorů. Budou je číst známí herci a posluchači se při tom podívají 
na místa, kam by se běžně nedostali. Pozvání k pražskému nočnímu čtení letos přijali třeba 
Vladimír Polívka, Milena Steinmasslová, Martin Finger, Halka Třešňáková, Jaroslav Plesl, 
Simona Babčáková, Lukáš Hlavica nebo Roman Zach. Dvanáctý ročník Noci literatury 
předznamenává veletrh Svět knihy, který v Praze začíná ve čtvrtek.

Mezi 18 místy, na nichž se letos bude číst, je střecha Paláce Lucerna, podzemní tunely 
Národního divadla, farní klub u Panny Marie Sněžné, komunitní centrum Život 90, kampus 
Hybernská, Skautský institut nebo byt Františka Palackého. Vstup na všechna místa je 
zdarma. Současně se podobně bude číst v dalších 51 městech v Česku. Česká centra 
organizují Noc literatury také v Evropě i v zámoří.

Ústecký deník.cz: 
Noc literatury oživí univerzitní kampus 
Datum: 9. května 2018
https://ustecky.denik.cz/zpravy_region...ozivi-univerzitni-kampus-20180509.html



Vědecká knihovna Univerzity J. E. Purkyně v Ústí nad Labem se zapojí do již dvanáctého 
ročníku celoevropské akce Noc literatury, která se koná díky spolupráci Českých center a 
knihoven České republiky.

"Na dvou místech v kampusu UJEP budou během jednoho večera číst známé osobnosti 
zajímavé ukázky evropské literatury.
Noc literatury se uskuteční ve středu 9. května od 17: do 19 hodin na dvou zajímavých 
místech v kampusu UJEP. Návštěvníci se mohou těšit na spojení zajímavého textu, 
neobvyklého místa a originální prezentace v podání známých ústeckých osobností.
Noc literatury zahájí herečka Marta Vítů z Činoherního studia Ústí nad Labem, kterou diváci 
znají z her Hrůza v Brně, Děti z Bullerbynu, Lebka z Connemary, Pan Bílý, Zrzka a ti druzí, 
Homo Faber, Živote krásnej, Děkujeme, že zde kouříte, 451 stupňů Fahrenheita.



V rámci Noci literatury představí úryvky z německé (Olga Grjasnova Rus je ten, kdo miluje 
břízy), nizozemské (Nina Weijersová, Následky) a romské literatury (Má inkoustová léta). 
Herečka bude předčítat od 17:00 h v 50baru UJEP (volně přístupná jídelna v sousedství 
spojovací chodby mezi budovami pedagogické a přírodovědecké fakulty).
Následně se účastníci akce přemístí do univerzitní knihovny, kde bude od 18:15 h předčítat 
herec Kryštof Rímský, který je stálým členem souboru Činoherního studia v Ústí nad Labem, 
kde hrál ve více než šedesáti inscenacích. V rámci Noci literatury bude předčítat úryvky z 
belgické (Michel Lambert, Davidův dům), maďarské (Viktor Horváth, Můj tank) a britské 
literatury (Gavin Extence, Potíže s empatií).
Vstup na akci je volný.
"



Českobudějovický deník: 
Čtou tam, kam se jindy nepodíváte
Datum: 9. května 2018

https://ustecky.denik.cz/zpravy_region...ozivi-univerzitni-kampus-20180509.html



Vědecká knihovna Univerzity J. E. Purkyně v Ústí nad Labem se zapojí do již dvanáctého 
ročníku celoevropské akce Noc literatury, která se koná díky spolupráci Českých center a 
knihoven České republiky.

"Na dvou místech v kampusu UJEP budou během jednoho večera číst známé osobnosti 
zajímavé ukázky evropské literatury.
Noc literatury se uskuteční ve středu 9. května od 17: do 19 hodin na dvou zajímavých 
místech v kampusu UJEP. Návštěvníci se mohou těšit na spojení zajímavého textu, 
neobvyklého místa a originální prezentace v podání známých ústeckých osobností.
Noc literatury zahájí herečka Marta Vítů z Činoherního studia Ústí nad Labem, kterou diváci 
znají z her Hrůza v Brně, Děti z Bullerbynu, Lebka z Connemary, Pan Bílý, Zrzka a ti druzí, 
Homo Faber, Živote krásnej, Děkujeme, že zde kouříte, 451 stupňů Fahrenheita.

V rámci Noci literatury představí úryvky z německé (Olga Grjasnova Rus je ten, kdo miluje 
břízy), nizozemské (Nina Weijersová, Následky) a romské literatury (Má inkoustová léta). 
Herečka bude předčítat od 17:00 h v 50baru UJEP (volně přístupná jídelna v sousedství 
spojovací chodby mezi budovami pedagogické a přírodovědecké fakulty).
Následně se účastníci akce přemístí do univerzitní knihovny, kde bude od 18:15 h předčítat 
herec Kryštof Rímský, který je stálým členem souboru Činoherního studia v Ústí nad Labem, 
kde hrál ve více než šedesáti inscenacích. V rámci Noci literatury bude předčítat úryvky z 
belgické (Michel Lambert, Davidův dům), maďarské (Viktor Horváth, Můj tank) a britské 
literatury (Gavin Extence, Potíže s empatií).
Vstup na akci je volný

Jihlavský deník: 



Jihlava se připojuje ke květnové Noci literatury
Datum: 9. května 2018

Týden:



Noc literatury 
Datum: 9. května. 2018

Pozvání k pražskému nočnímu čtení letos přijali třeba Vladimír Polívka, Milena 
Steinmasslová, Martin Finger, Halka Třešňáková, Jaroslav Plesl, Simona Babčáková, Lukáš 
Hlavica nebo Roman Zach. Dvanáctý ročník Noci literatury předznamenává veletrh Svět 
knihy, který v Praze začíná ve čtvrtek.

Mezi 18 místy, na nichž se letos bude číst, je střecha Paláce Lucerna, podzemní tunely 
Národního divadla, farní klub u Panny Marie Sněžné, komunitní centrum Život 90, kampus 
Hybernská, Skautský institut nebo byt Františka Palackého. Vstup na všechna místa je 
zdarma. Současně se podobně bude číst v dalších 51 městech v Česku. Česká centra 
organizují Noc literatury také v Evropě i v zámoří.

Každá ze 17 zúčastněných zemí představí jednoho svého současného autora v novém českém 
překladu. Novinkou letošní Noci literatury je zařazení romské literatury, konkrétně čtení z 
knihy Jany Hejkrlíkové Má inkoustová léta. Organizátoři připravili i Noc literatury dětem. V 
interaktivní dílně se mohou děti všech věkových kategorií seznámit s dětskými knížkami z 
evropských zemí, poslechnout si četbu pohádek či se zapojit do slovních her. Akce se koná od 
13 hodin na Střeleckém ostrově.

Noc literatury iniciovala Česká centra v roce 2006, každoročně podle pořadatelů akce přiláká 
8 tisíc návštěvníků. Za dobu svého konání představila jen v Praze více než 200 knih. 
Každoročně se zvyšuje počet míst a měst. V předchozích letech se četlo například na Malé 
Straně, úspěšná setkání s literaturou byla také v Libni, na Smíchově, na Letné, na Žižkově, v 
Dejvicích, v Karlíně a loni v Nuslích či Michli.

Praha TV:



Literární happening přilákal stovky posluchačů
Datum: 10. května 2018, Autor: Tomáš Mladějovský 
http://prahatv.eu/zpravy/praha/praha-1...i-happening-prilakal-stovky-posluchacu

Česká centra připravila letos už 12. ročník tradičního literárního happeningu Noc literatury.. 
Na téměř dvaceti netradičních místech se předčítalo z děl současných zahraničních autorů. 



Jedním z míst tohoto ojedinělého happeningu v Praze 1 bylo také poeticky laděné prostředí 
střechy Paláce Lucerna.

Letošní nabídku 12. ročníku Noci literatury tvořilo 18
zajímavých a veřejnosti běžně nedostupných míst Prahy 1. Na všech se předčítala
čerstvá, do češtiny přeložená díla zahraničních autorů. Jejich čtení se ujali
naši známí herci. První Noc literatury se uskutečnila v roce 2006.

"Ta byla ještě taková maličká, byla to taková intimnější
akce. Potom v roce 2011 se stal z Noci literatury evropský projekt, protože
jsme získali grant. Od té doby se Noc literatury rozrostla po celé republice a
zapojila se do toho i zahraniční města. Takový boom Noci literatury bych
připisovala roku 2011, pokaždé se přidávají další a další města," řekla
Adriana Krásová, vedoucí projektu Noc literatury.

Letošní ročník Noci literatury se konal, kromě Prahy, ještě
v dalších 51 českých městech.

"Současná mladá generace už se nechce zdržovat těmi příběhy, ale je schopná dojít od 
začátku hned ke konci, pomocí Googlu najít rychlá řešení a já jsem rád, že Noc literatury 
literatuře pomáhá a že česká centra a organizátoři to připravili," řekl Oldřich Lomecký, 
starosta MČ
Praha 1.

Literární happening je zajímavý tím, že se na něm setkají
vždy zahraniční autoři, překladatelé jejich děl a naši interpreti.

"Má to své charakteristické parametry, které se světem dějin nesouvisí. Putování po městě, 
objevování města, oživování městské čtvrti, protože každý rok je to v jiné městské čtvrti," 
řekla Adriana Krásová.

Terasa Paláce Lucerna patřila belgickému spisovateli Michelu
Lambertovi, který tu představil svou poslední knihu Davidův dům. Z jejích
stránek četl Martin Finger.

ČT24.cz:
Literatura v noci tuneluje Národní divadlo…



Datum: 10. 5. 2018, Autor: Jana Benediktová 
http://www.ceskatelevize.cz/ct24/kultu...ni-divadlo-a-cte-si-u-palackeho-v-byte

Zajímavá díla současné evropské literární tvorby podvanácté představí netradiční formou Noc 
literatury. Na místech často běžně nedostupných z českých překladů 9. května opět předčítají 



tuzemští herci. Centrem literárního ponocování je Praha 1, akce se ale koná i v dalších 
desítkách měst, včetně zahraničních.

S Nocí literatury je každý rok spojená konkrétní pražská čtvrť. Letos byla vybrána Praha 1, v 
centru města se čtenáři mohou vydat na celkem osmnáct míst, tedy za osmnácti literárními 
ukázkami.

Například na terase paláce Lucerna předčítá Martin Finger z Davidova domu od belgického 
autora Michala Lamberta. V technologických tunelech pod Národním divadlem se zájemci 
mohou díky Filipovi Kaňkovskému seznámit s Dvěma pány na pláži od Rakušana Michaela 
Köhlmeiera.  Vladimír Polívka v budově ČNB přiblíží Potíže s empatií britského spisovatele 
Gavina Extence. Na farnosti Panny Marie Sněžné zdolá Jaroslav Plesl Osm hor Itala Paola 
Cognettiho.

V památníku zřízeném v bytě, v němž bydlely osobnosti českého národního obrození 
František Palacký a František Ladislav Rieger, předčítá Milena Steinmasslová z Hřbitovní 
hlíny. Překlad tohoto humoristického románu od irského autora Máirtína Ó Cadhaina obdržel 
cenu Magnesia Litera. Kampus Hybernská je pak vyhrazen letošní novince – romské 
literatuře. Ve vzpomínkové knize Jany Hejkrlíkové Má inkoustová léta listuje Simona 
Babčáková.Po noci svět

Čtení začíná v šest večer (v tunelech Národního divadla už o hodinu dříve), poslední „kolo“ 
ukázek se spustí hodinu před půlnocí. Všechna místa jsou přístupná zdarma. Kromě Prahy se 
čte i v dalších jednapadesáti městech v Česku. Česká centra navíc organizují Noc literatury 
také v Evropě a zámoří.

Noc literatury tradičně předznamenává veletrh a literární festival Svět knihy, který v Praze 
začíná ve čtvrtek. V letošním „nočním“ programu je například zařazena ukázka z knihy 
Návrat karavel, jejíž autor António Lobo Antunes patří k hostům veletrhu. Z překladové 
novinky jeho textu čte Lukáš Hlavica v kreativním prostoru Grid.

Literární noviny:
Ze školy až do kláštera. Ohlédnutí za pražskou Nocí literatury



Datum: 11. květen 2018
http://literarky.cz/literatura/222-literatura/26254-ze-koly-a-do-klatera-ohlednuti-za-
praskou-noci-literatury

Hradecký deník: 
Noc literatury v Jičíně 



Datum: 14. 5. 2018 
https://hradecky.denik.cz/z-regionu/noc-literatury-v-jicine-20180510.html

Rychnovský deník: 
Noc literatury v Jičíně 
Datum: 14. 5. 2018 
https://rychnovsky.denik.cz/z-regionu/noc-literatury-v-jicine-20180510.html



TTG/ plošná inzerce:
Datum: květen 2018  



Literární noviny/ plošná inzerce:
Datum: duben a květen 2018  



TTG/ plošná inzerce/ titulní strana:
Datum: duben 2018 



Respekt/ plošná inzerce:
Datum: duben 2018



Katalog Svět knihy/ plošná inzerce:
Datum: duben 2018



Magazín Praha 1/ plošná inzerce:
Datum: duben 2018



Týdeník Rozhlas/ plošná inzerce:
Datum: duben 2018



Národní divadlo, obrazovky
Noc literatury 2018 



Datum: duben – květen 2018 

TV Praha:
Literární happening přilákal stovky posluchačů 
Datum: 14. 5. 2018 



Robin SOBEK, moderátor
--------------------
Praha a celé Česko má za sebou už 12. ročník tradičního literárního happeningu Noc 
literatury. V metropoli se předčítalo z děl současných, ale také zahraničních autorů. Na téměř 
20 netradičních místech a jedním z nich bylo i poeticky laděné prostřední střechy paláce 
Lucerna.

Tomáš MLADĚJOVSKÝ, redaktor
--------------------
Letošní nabídku 12. Ročníku Noci literatury tvořilo 18 zajímavých a veřejnosti běžně 
nedostupných míst Prahy 1. Na všech se přičítala čerstvá, do češtiny přeložená, díla 
zahraničních autorů. Jejich čtení se ujali naši známí herci. První Noc literatury se uskutečnila 
v roce 2006.

Adriana KRÁSOVÁ, vedoucí projektu Noc literatury
--------------. Byla taková intimnější akce. Po tom roce  2011 se z Noci literatury stal evropský 
projekt, protože jsme získali grant evropský a od té doby vlastně se Noc literatury rozrostla 
po celé republice. Dokonce zapojil se do toho nějak i zahraniční města. Takže takovým 
boom Noci literatury bych asi připisovala roku 2011-2012. Přidávají se další a další města 
/výpdek signálu/

Tomáš MLADĚJOVSKÝ, redaktor
--------------------
Se konal kromě Prahy ještě /výpadek signálu/ městech.

Oldřich LOMECKÝ, starosta MČ Praha 1 /TOP 09/
--------------------
Současná mladá generace už se nechce zdržovat těmi příběhy, ale je schopná od začátk 
dojít hned ke konci. Pomocí googlu najít rychlá řešení na facebooku, na internetu a jsem 
právě rád, že Noc literatury literatuře pomáhá a se moc rád, že česká centra organizátoři 
toto připravili.

Tomáš MLADĚJOVSKÝ, redaktor
--------------------
Literární happening je zajímavý tím, že se na něm setkají vždy zahraniční autoři, 
překladatelé jejich děl a naši interpreti.

Adriana KRÁSOVÁ, vedoucí projektu Noc literatury
--------------------
Je to předznamenání světa knihy, ale má to svoje p charakteristický parametry, který zase se 
Světem nesouvisí. Tzn. to putování po městě, objevování toho města, oživování nějaké 
městské čtvrti, protože každý rok je to v jiné městské čtvrti.

Tomáš MLADĚJOVSKÝ, redaktor
--------------------
Terasa paláce Lucerna patřila belgickému spisovateli, Michalu Lambertovi, který tu představil 
svou poslední knihu, Davidův dům. Z jejích stránek četl /výpadek signálu/ Tomáš 
Mladějovský, televize Praha. to byla poslední reportáž dnešních zpráv mějte se krásně a 
nezapomeňte se dívat příště na shledanou 



Noc literatury začíná 
v pravé poledne… 




