
 

 
AKTUALIZOVANÝ PŘEHLED  
AUTORSKÝCH ČTENÍ  
ČESKÉHO PEN KLUBU  
V NÁRODNÍ KNIHOVNĚ ČR 
 

 
Čtvrtek 25. 4. v 17:00 

VLADIMÍR KŘIVÁNEK: DUŠE JE DIVNÝ PTÁK 
Rozsáhlý soubor čtyřveršových básnických miniatur básníka a literárního  
historika soustřeďuje meditativní a zpovědní lyriku vznikající v posledních  
třech desetiletích.

 
 
Čtvrtek 16. 5. v 17:00  

MARTIN NEKOLA: OSOBNOSTI POÚNOROVÉHO EXILU 
Kniha představuje čtrnáct významných osobností a odhaluje, jak se protikomunistický exil 
vyvíjel, jaká témata a kauzy jím hýbaly, jak se jeho vrcholní představitelé dívali na režim 
doma, dědictví druhé světové války, odkaz Edvarda Beneše, na budoucí vývoj 
Československa a celé Evropy. 

 
 
Čtvrtek 23. 5. v 17:00 

OTTO ULČ: BĚŽENEC V SAMETU ANEB NEPŘÍLIŠ 
POVEDENÝ NAVRÁTILEC 
Autor navazuje na již vydané příběhy českého člověka, toužícího prožít snadný  
a spokojený život bez vlastního přičinění, zasazené do širších společenských  
a kulturních souvislostí. 

 
Čtvrtek 30. 5. v 17:00 

ALENA MÜLLEROVÁ: NEDĚLNÍ CHVILKA 
FEJSBUKOVÉ POEZIE 
Kniha básní přináší verše v té nejlepší české gellnerovsko-hausmannovské tradici: 
vyzrálé, dokonale rýmované, vtipné, břitké, často sarkastické, ale občas  
i s podtónem smutku. 

 
 
Čtvrtek 13. 6. v 17:00 

JINDRA TICHÁ: PŘIROZENÁ LINIE ŽENSKÉHO TĚLA 
Na osudech žen tří generací autorka sleduje proměny života  
u nás, jak se promítají nejen do širokých společenských souvislostí, ale též do 
nejintimnějšího mikrosvěta každého z nás. 

 



 
 
Čtvrtek 19. 9. v 17:00 

MILOSLAV ULIČNÝ: SEDMÉ /PO/ZASTAVENÍ 
Překladatel ze španělštiny, angličtiny a z katalánštiny píše také verše, krátké 
vypointované příběhy, parodie, popěvky a povídky už více než padesát let. 

 
 

Čtvrtek 10. 10. v 17:00 

ÁSEF SOLTÁNZÁDE: KOUZELNÍK Z PARKU ZARNEGAR 
Od 15.30 setkání u hrobu Franze Kafky na Novém židovském hřbitově, od 17 hodin večer s autorem 
a čtení v Klementinu z jeho povídkového souboru, který vydává Český PEN klub v edici Knihovnička, 
a zájemci ho obdrží zdarma. 

 
Čtvrtek 17. 10. v 17:00 

RACHID KHALIL A ZARADACHET HAJO: KURDOVÉ  
V ČECHÁCH, LITERATURA V KURDISTÁNU  
Přestože jich mezi námi nežije mnoho, nejsou zcela neviditelní. Lékaři, tlumočníci, 
spisovatelé, lidé vzdělaní a kultivovaní. Kdo ve skutečnosti jsou Kurdové a co je nutí 
stěhovat se do Evropy? 

 
Čtvrtek 24. 10. v 17:00,  Národní knihovna ČR, Klementinum 190 (2. patro budovy A) 

VÍT KREMLIČKA: AUTORSKÉ ČTENÍ (nepotvrzeno) 
 

Čtvrtek 7. 11. v 17:00, Národní knihovna ČR, Klementinum 190  

ALENA MORÁVKOVÁ: HLASY DVOU BÁSNÍKŮ  
Prezentace výboru z tvorby Jurije Darahana a Oleksy Stefanovyče, ukrajinských básníků, 
kteří se ocitli ve dvacátých letech 20. století v Československu poté,  
co zkrachovaly snahy vytvořit nezávislý ukrajinský stát. Výbor uspořádaly T. Chlaňová  
a A. Morávková, s nimiž se na překladech podíleli M. Lipavský a V. Daněk.  

 
 

Čtvrtek 21. 11. v 17:00 

JANA ŠTROBLOVÁ: Z DĚRAVÉHO TESTAMENTU 
 

Čtvrtek 28. 11. v 17:00 

MIRCEA DAN DUTA: RUMUNŠTÍ AUTOŘI 
Členové Rumunského PEN klubu budou prezentovat činnost jejich organizace  
a kauzy, které podporovala a za něž bojovala, hovořit o současné situaci spisovatelů a 
žurnalistů v Rumunsku a číst ze svénejnovější tvorby v českém překladu 

 
Čtvrtek 5. 12. v 17:00, Národní knihovna ČR, Klementinum 190 

TEREZA BRDEČKOVÁ: ZRCADLO SERAFINA 
Magický dobrodružný román se odehrává mezi Prahou, Paříží  
a Benátkami před vypuknutí třicetileté války a je autorčiným holdem 
všem velkým vypravěčům. 


