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27. ročník mezinárodního Festivalu spisovatelů Praha měl téma A příště už oheň, inspirované 
americkým spisovatelem a aktivistou Jamesem Baldwinem. 

Plamenné téma vedlo k rozmanitým diskusím od Evropské unie přes otázku islámu až po rasové 
problémy v USA, o nichž debatovali spisovatelé pozvaní do České republiky z různých částí světa.
 

Řeč Michaela Marche, prezidenta Festivalu spisovatelů Praha k tématu letošního roku:
 

Někdy joint nepomůže, jindy zase nemá grády, tentokrát to ale bude síla.

Vstupujeme do věku nelogické logiky, imitace populismu, jdeme zpátky směrem k rozkladu, 
segregaci, sirénám všeobjímajícího nacionalismu.

Jako předkrm nás čeká sté výročí Velké říjnové revoluce.

Rychlost alternativních faktů, kolaps politických stran, současné demokracie se dělí na zóny pohodlí 
a strachu.

Spisovatelům se chechtáky nehrnou.

Naši autoři venčí psa historie, předpovídají budoucí války, vyprávějí o živé kultuře nadšenému 
mladému publiku.

Máme-li být připraveni na budoucnost, musíme poznat minulost.

Spisovatel James Baldwin napsal: „Minulost činí přítomnost srozumitelnou.”
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Poezie je žhnoucí, neustále sama sebe obnovující, heterogenní, kinetická a explozivní, vždy 
prolamuje kódy a podvrací systémy – vždy hledá sebe sama a sama k sobě se vrací, ovšem 
prostředky věčného exodu od sebe sama.“

Adonis – považovaný za největšího žijícího básníka – bývá často citován jako nejhlubokomyslnější 
kritik arabské kultury od předislámských dob. Jeho neúnavná poezie „vstupuje do oblastí, kam 
nikdy dřív nevstoupila“.

Adonis se narodil v roce 1930 v Sýrii, v 50. letech žil v Libanonu, kde se stal ústřední postavou 
celosvětového arabského básnického hnutí. V roce 1956 pomohl založit literární časopis Shiʼr 
(Poezie) a v roce 1968 založil jeho nástupce, stejně tak prestižní časopis Mawakif. Oba hrály zásadní 
roli v arabské literární tradici.

Adonis se vždy snažil o sekularizaci arabského světa – o eliminaci odcizení způsobené politickým 
islámem a ideologií – v současnosti však vidí Araby jako „národ na vymření“.

Adonisovo rozsáhlé dílo obsahuje: Kdyby jen moře mohlo spát (If Only the Sea Could Sleep), Stránky 
dne a noci(The Pages of Day and Night), Čas mezi popelem a růžemi (A Time Between Ashes 
and Roses), Úvod do arabské poetiky (An Introduction to Arab Poetics), Súfismus a surrealismus 
(Sufism and Surrealism) a Násilí a islám (Violence and Islam).

Adonis žije v Paříži.

Hosté festivalu 

Adonis

27. Festival 
spisovatelů 
Praha

10. — 15. listopad 2017



Držitel arabské Bookerovy ceny — básník, romanopisec, politik Mohammed Achaari se narodil 
v roce 1951 v marockém Moulay Idriss Zerhoun. Vystudoval práva a svou první sbírku básní Ržání 
raněných koní (The Neighing of the Wounded Horses) vydal v 70. letech. V 80. letech byl vězněn za 
své politické aktivity.  

Mezinárodní cenu za arabskou beletrii obdržel v roce 2011 za svůj druhý román Archa a motýl (The 
Arch and the Butterfly) — „působivé, i když bezútěšné beletristické zkoumání kořenů radikálního 
islámu a těžkostí spojených s odporem vůči němu“.

„Pokud tu knihu přečtete, zjistíte, že jsem se nepodvolil žádné vnitřní ani vnější cenzuře. Ba 
naopak, zabýval jsem se soukromými i veřejnými tématy. Zabýval jsem se láskou, korupcí – korupcí 
na sociálním i politickém poli. Román vlastně není o terorismu, je o násilí, kterému musíme čelit 
v  arabských zemích.“ 

Mohammed Achaari to vše vnímá jako žurnalista, editor, delegát dělnických odborů, člen parlamentu, 
ministr kultury a bývalý prezident Marocké unie spisovatelů. 

„Nejen autor se musí oprostit od vnitřní a vnější cenzury, jisté úsilí musí vyvinout i sám čtenář.“

Mohammed Achaari žije v Rabatu.

Hosté festivalu 

Mohammed Achaari
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Inderjit Badhwar – ten drsný, bojovný a nezkrotný žurnalista – kombinuje odvahu s něžnou prózou o 
sněžném leopardovi. Narodil se v roce 1943 v indickém Ujhani a pochází z patricijské linie súfijských 
básníků, kaligrafů, perských učenců, maharádžů, spisovatelů, esejistů a vůdců jako George Orwell.

„Když Orwell posílal své zprávy ze Španělské občanské války, módní britský probolševický tisk 
odmítl tisknout jeho příběhy, protože nemohl pochopit záměr socialisty odhalujícího pokrytectví 
sovětské mašinérie, která ve skutečnosti podporovala fašistu Franka, jehož armáda decimovala síly 
socialistů. Odtud ten výrok: ,Revoluce požírá své vlastní děti.’“

Inderjit Badhwar, nenapravitelný a zarputilý internacionalista, se přestěhoval do Spojených 
států, kde v New Yorku pracoval pro Nadaci Twentieth Century a jako redaktor Federal Times ve 
Washingtonu, D. C. Jako spoluautor sloupku „Washington Merry-go-round“ byl v roce 1975 spolu 
s legendárním Jackem Andersonem nominován na Pulitzerovu cenu za investigativní práci.

Po návratu do Indie redigoval přední asijský zpravodajský týdeník India Today, řídil G-files, první 
indický časopis zaměřený na vládu a byrokracii, a stal se výkonným producentem a zpravodajským 
moderátorem televizních pořadů. V současnosti vede časopis India Legal.

„Většina indických médií dnes poklonkuje nějakému perfidnímu silnému vůdci, nějaké bigotní figuře, 
což je od doby, co se tato země stala konstituční sekulární republikou, něco nepředstavitelného.“
První román Inderjita Badhwara Voňavkárna  (The Chamber of Perfumes) – nemanželské dítě 
Maupassanta, Manna, Sartra a Henryho Millera – vyšel v roce 2004 a měl velký úspěch.

Inderjit Badhwar žiji v Dillí.

Hosté festivalu 

Inderjit Badhwar
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Od svých tří let posedlý studenou válkou – Joseph Kanon, jeden z nejlepších amerických autorů 
thrillerů, se narodil v roce 1946 v Pensylvánii. Jeho jazyk je překvapivý, jeho zápletky důmyslné, 
nabité dějem a plné napětí. Podobně jako rýma, ani studená válka nikdy nezmizí. 

Dílo Josepha Kanona, velebené kritikou, bývá srovnáváno s romány Grahama Greena a Johna le 
Carrého. Jeho první román Los Alamos se stal bestsellerem a získal Edgarovu cenu. Podle románu 
Berlínské spiknutí  (The Good German) natočil Steven Soderbergh stejnojmenný film s Georgem 
Clooneym a Cate Blanchettovou v hlavních rolích.

Romány Josepha Kanona zaujímají vlastní kout temné historie: Marnotratný špión (The Prodigal 
Spy); Alibi — odehrávající se v poválečných Benátkách; Hvězdný prach (Stardust) s McCarthyho 
vyšetřovánm; Istanbul: Křižovatka cest (Istanbul Passage) — nahlédnutí do intrik amerických, 
ruských a tureckých tajných služeb v roce 1945; Odlet z Berlína (Leaving Berlin) — kde se americký 
emigrant stává nedobrovolným dvojitým agentem amerických a východoněmeckých tajných služeb 
během Berlínské blokády; a nejnověji Přeběhlíci(Defectors) — když americký špión, nejznámější 
studenoválečnický přeběhlík, uprchne z Washingtonu do bezpečí Moskvy, ale nikdy neztrácí svůj 
sklon ke zradě.

„Ježíši, tyhle věci tebou jenom proběhnou, co?“ 

Joseph Kanon žije v New Yorku.   

Hosté festivalu 

Joseph Kanon
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Nechtěla posedávat u bazénu v Los Angeles – Affinity Konarová zkoumá hodinu vlka – divokou 
krutost holokaustu vsazenou do nelidského srdce Josefa Mengeleho, Osvětimské bestie, jehož 
experimenty znamenaly smrt.

Hlas a jazyk jsou vstupními body románu Mischling, příběhu sester, dvojčat, které se v roce 1944 
ocitly v Osvětimi jako pokusné objekty v takzvané Mengeleho ZOO. Kromě toho, že jsou zbaveny 
identity, jež je nahrazena břemenem viny a bolesti, je obklopují hrůzy mysteriózní přitažlivosti slova 
mischling – nacistického právního výrazu k označení osoby smíšeného židovského a árijského 
původu.

„Nechtěla jsem zakrývat muka, ale chtěla jsem ukázat, jak by někdo mohl zakrývat muka, aby 
dokázal přežít.“

Affinity Konarová se narodila v roce 1978 a vyrůstala v Kalifornii. Mnoho let si chtěla změnit 
své hippiesovské křestní jméno, ale když se dozvěděla, že by to mohlo být „dobré jméno pro 
spisovatelku“, vzala jej na milost.

Ve svém prvním románu Ilustrovaná verze věcí  (The Illustrated Version of Things) „vymyslela zvučný 
jazyk, brilantní a napůl šílený“. U románu Mischling se počítá s vydáním ve třiceti zemích.

Affinity Konarová žije v Los Angeles.

Hosté festivalu 

Affinity Konar
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„Jisté množství bolesti nám pomáhá dospět. Čím víc trpíme, tím víc se učíme přežívat.“

Diktátorův nejprodávanější protivník uchvacuje magický svět turecké literatury. Scénáristka, 
kameramanka, spisovatelka Ayşe Kulinová se narodila v roce 1941 v Istanbulu.

Historické romány Ayşe Kulinové jsou strhující – láska je vykoupena, když se říše hroutí. V románu 
Tváří v tvář(Bir Gün) se objevuje konverzace mezi dvěma ztracenými přáteli, kteří vystupují jako 
nepřátelé – svoje dětské kamarádství oživují připomínáním vzdálené minulosti.

„Tenkrát nebyl žádný rozdíl mezi Turkem a Kurdem, oba byli utlačovaní stejně. Rolníci říkají, že 
„Otomani se nikdy neukážou, když je doba setí nebo sklizně, ale objeví se hned, jak nastane čas 
k jídlu.“

„Turci a Kurdové strávili spolu celá staletí. Není jiné cesty než smíření.“

Poslední vlak do Istanbulu (Nefes Nefese), nejoceňovanější román Ayşe Kulinové, portrétuje 
odvážnou práci tureckých diplomatů, kteří riskovali své životy, aby zachránili stovky Židů uvízlých 
v Evropě. Kniha získala cenu za nejlepší román Evropské rady židovských obcí.
„Zatímco teror dál vraždí lidi, neměnné, stagnující poměry ubily lidské duše. Na sklonku dne všichni 
musíme zaplatit za své chyby.“ 

Další dílo Ayşe Kulinové zahrnuje: Sbohem (Veda), Aylin (Adı: Aylin)

Ayşe Kulinová žije v Istanbulu.

Hosté festivalu 

Ayşe Kulin
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Žurnalista s břitkým úsudkem Wesley Lowery, znalý života na ulici, získal v roce 2016 se svým 
týmem z Washington PostPulitzerovu cenu v kategorii Národní zpravodajství za vytvoření databáze 
Fatal Force – jedinečné databáze, která zaznamenává policejní střelbu v celé USA.

Zdá se, že Wesley Lowery byl všude a hovořil s každým. Podle Junota Díaze – Loweryho zničující 
zpráva z první linie v jeho první knize Všechny nás zabít nemohou (They Can’t Kill Us All) „strhává 
Americe peřinu z hlavy a odhaluje nepřátelské odmítání, úděsné rasové konstrukce a logiky, které 
činí nespravedlivou smrt mladých, černých občanů nejen možnou, ale i nevyhnutelnou“.

„Jako úvod do hnutí Na černých životech záleží a jako meditace o smrtelném sevření americké 
duše bílou nadvládou je Všechny nás zabít nemohou základní četbou.“

Wesley Lowery se narodil v roce 1990 ve Woodbridge v New Jersey a na žurnalismus upřel své 
zraky již v útlém věku – spolupracuje s Los Angeles Times, Boston Globe a Washington Post. 
Nedávno obdržel od Los Angeles Timescenu Christophera Isherwooda za autobiografickou prózu. 

Wesley Lowery žije ve Washingtonu, D.C.

Hosté festivalu 

Wesley Lowery
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Viděl jsem drolící se hřebeny a mořské přístavy a strašlivá města.

Ale kretén jako ty je něco úplně novýho.

Kirill Medveděv je v Rusku tím nejvíc hip básníkem.
 Medveděv, nekompromisní nevůdce jen zpola viditelné undergroundové generace protivící se 
hodnotám putinismu, se narodil v roce 1975 v Moskvě.

Hrát v rámci systému znamená hrát podle jeho pravidel. Ale vy jste se mohli vydat i jinudy – a právě 
to Medveděv udělal – zřekl se práv na své dílo a odmítl svět literatury.
„Možná řeknu mladým, úplně jako démon, žijte tam, kde se žít nedá. To je teprve život.“

Podle Kirilla Medveděva musí znát každý svou cenu – estetický teror je větší než teror morální. 
„Další příběh, který je třeba vypovědět, je o tom, jak mě ochočená krysa kousla do penisu.“

Představte si Medveděvovu rockovou kapelu Arkadij Koc, jak sedí v policejním antonu. Představte 
si Majakovského s elektrickou kytarou.
„Čekají nás těžké časy.“

Dílo Kirilla Medveděva zahrnuje: Všechno špatně (Всё плохо), Invaze (Вторжение), Kokoty otců 
(Cocks of the Fathers), Texty publikované bez autorova svolení (Тексты, изданные без ведома 
автора) a Na věčnost (For Eternity).

Kirill Medveděv žije v Moskvě. 

Hosté festivalu 

Kirill Medveděv
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Vždy o krok napřed — Robert Menasse je vždycky ochoten změnit vídeňské poustevnické království 
v kuželník. A co teprve kariérismus — jeho delirické fiktivní příběhy, eseje, přirozená nenávist k 
nacionalismu a lásce Bruselu zanechává člověka zírat na obelisk zdravící své základy v Alexandrii.
Hegel řekl — „člověk umírá díky zvyku“. Ale Robert Menasse je zvyk formujícím — notorickým — 
svědkem dávných časů. 
Narodil se v roce 1954 ve Vídni, studoval filosofii, chvilku učil v Brazílii, a pak se vrátil do Vídně, aby 
podal hlášení o samotě a odcizení.

„Je těžké změnit sám sebe – je těžké změnit své okolí – je těžké změnit svět.“ 

Očividně nejvýznačnější spisovatel své generace — dílo Roberta Menasse zanechává nesmazatelnou 
stopu: Blažená léta, křehký svět (Selige Zeiten, brüchige Welt); Smyslová jistota (Sinnliche 
Gewißheit); Čelem vzad(Schubumkehr); Vyhnání z pekla (Die Vertreibung aus der Hölle); Don Juan 
de la Mancha (Don Juan de la Mancha oder die Erziehung der Lus); Evropský systém: Občanský 
hněv a evropský mír aneb proč musí darovaná demokracie ustoupit demokracii vybojované (Der 
Europäische Landbote: Die Wut der Bürger und der Friede Europas oder Warum die geschenkte 
Demokratie einer erkämpften weichen muss).

Za román Hlavní město získal v roce 2017 Německou knižní cenu.

Robert Menasse žije ve Vídni.

Hosté festivalu 

Robert Menasse
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„Možná, že v jistou chvíli musíte vypadnout z ,hnízda’, vymanit se ze všech jeho tlaků. Jedna cesta 
vede do nitra.”

Pro Magdalénu Platzovou je francouzský Lyon – kde Phillip Kaufman natáčel film Nesnesitelná 
lehkost bytí podle románu Milana Kundery – dokonalým místem pro exil. Jeho vnější podobnost 
s Prahou vyvolává dokonce ještě jímavější pocit osamění. Její postavy se pohybují napříč kontinenty 
– ale vždy se objeví otázka domova. „Co slovo ,domov’ vlastně znamená? Je to nějaké skutečné 
místo anebo jen naše touha po něčem, co nikdy nemůže být?“

Prvotní uznání za svou beletrii, jež z ní učinila přední postavu své generace, získala Magdaléna 
Platzová, narozená v r. 1972 v Praze, v době, kdy pracovala jako redaktorka v Literárních novinách 
a Respektu.

V posledním románu Anarchista (The Attempt), v němž se Platzová zaměřuje na odkaz radikálních 
politik a hnutí jako Occupy Wall Street, je „klíčem prostoru, místo, kde den za dnem, noc za nocí 
někdo setrvává, spí, myslí, jí, cosi vytváří. Místo, které nelze vymazat kliknutím myši a které 
nepřestane iritovat ani potom, až bude po všem...”

Magdaléna Platzová, autorka sedmi knih, včetně Aaronova skoku, a připravované knihy Odvrácená 
strana ticha, žije v Lyonu.

Hosté festivalu 

Magdaléna Platzová
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Martin Reiner – básník, prozaik a nakladatel – se narodil v roce 1964 v Brně.

Vyrůstal bez otce (emigrace 1970), později s otčímem-alkoholikem. Ve čtrnácti začal studovat 
vojenské gymnázium v Moravské Třebové, což byl čas prvních lekcí diplomacie, ale také bojů, jež 
vyvrcholily trojkou z chování v maturitním ročníku.

Další tři semestry na vojenské vysoké škole ve Vyškově byly časem sílící rezistence – a končí 
spektakulárním vyloučením ze školy. Následují pouhé čtyři měsíce u útvaru – a pak už osm měsíců 
ve vězení, přes které vedla cesta zpět do normálního života.

Do Brna se vrací v dubnu 1985. Poměrně rychle se stává příslušníkem stále aktivnější šedé zóny, 
pořádá čtení a besedy zakázaných autorů a spolupracuje se dvěma samizdatovými časopisy. 
Později patří k výrazným aktivistům listopadového převratu.

Hosté festivalu 

Martin Reiner
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Petr Drulák
Diplomat

Maria Golia
Novinářka

Tomáš Klvaňa
Novinář a komentátor

Tomáš Kozák
Lékař a odborník na anglicky psanou literaturu

Hana Newman
Profesorka francouzštiny a kulturních studií, překladatelka

Jan Němec
Spisovater, redaktor

František Ondráš
Docent na Filozofické fakultě Univerzity karlovy, odborník na arabskou literaturu

Břetislav Tureček
Novinář a pedagog na Metropolitní univerzitě Praha

Petr Vizina
Vedoucí kulturní rubriky České televize

Lubomír Zaorálek
Ministr zahraničních věcí

Moderátoři festivalu
27. Festival 
spisovatelů 
Praha

10. — 15. listopad 2017



Pátek 10. listopadu

20.00   Slavnostní uvítání hostů s ministrem zahraničních věcí ČR Lubomírem Zaorálkem 
  MZV Černínský palác
  Pouze na pozvánky

Sobota 11. listopadu

14.00   Autorské čtení a diskuse  |  Senát PČR

  Magdaléna Platzová ČR  |  Petr Vizina moderátor 

16.00   Autorská čtení a diskuse  |  Senát PČR

  Affinity Konar USA  |  Tomáš Kozák moderátor
  Robert Menasse Rakousko  |  Michael March moderátor

19.30   Gala večer  |  Senát PČR
 
  Kateřina Kalistová, náměstkyně MK ČR
  Michael March, prezident Fetsivalu spisovatelů Praha

  Performance skupiny Pyroterra a videoprojekce Petra Tomadeise 

            “Islámská otázka” diskutují Adonis Sýrie  |  Petr Drulák ČR
 
  Autorské čtení a koncert “Visíc nad páchnoucí propastí” Kirilla Medveděva Rusko

  Večerem provází Petr Vizina.
  Společenské setkání s hosty festivalu pořádá Milan Štěch, předseda Senátu PČR.

Neděle 12. listopadu

14.00   Autorské čtení a diskuse  |  Senát PČR   
  
  Ayşe Kulin Turecko  |  Břetislav Tureček moderátor 

16.00   Autorská čtení a diskuse  |  Senát PČR

  Wesley Lowery USA  |  Maria Golia moderátor
  Joseph Kanon USA  |  Hana Newman moderátor

Program
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Program

19.30   Gala večer  |  Senát PČR 

            Autorské čtení a diskuse  Adonis Sýrie  |  Michael March moderátor
  
  Český text čte Jan Kačer.

  Archa a motýl | Autorské čtení a diskuse  
  Mohammed Achaari Maroko  |  František Ondráš moderátor 

  Večerem provází Petr Vizina.
  Společenské setkání s hosty festivalu pořádá Milan Štěch, předseda Senátu PČR.

Pondělí 13. listopadu

16.30  Film a diskuse  |  Městská knihovna v Praze
  
  Thriller z doby studené války “Berlínské spiknutí” 2006, USA
  
  Diskutují Joseph Kanon USA a Affinity Konar USA  |  Petr Drulák moderátor

17.00   Autorská čtení a diskuse  |  NG Anežský klášter
 
  Martin Reiner ČR  |  Jan Němec moderátor
  Inderjit Badhwar Indie  |  Michael March moderátor

19.30   Gala večer  |  NG Anežský klášter
  
  Performance skupiny Pyroterra

  “A příště už oheň” diskutují Wesley Lowery USA 
  Robert Menasse Rakousko
  Kirill Medveděv Rusko  |  Maria Golia moderátor

  Večerem provází Petr Vizina.
  Společenské setkání s hosty festivalu sponzoruje společnost Prague Catering a Dallmayer.
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Program

Úterý 14. listopadu

9.15    Přednáška “Trump a politika identity”  |  Vysoká škola ekonomická v Praze

  Hana Newman USA

11.00   Přednáška “Hnutí Black Lives Matter”  |  Vysoká škola ekonomická v Praze

  Wesley Lowery USA
  
  Přednášky jsou pouze v angličtině.

19.30  Gala večer  |  NG Anežský klášter

  Diskuse “Et tu, EU?” diskutují Lubomír Zaorálek ČR 
  Robert Menasse Rakousko
  Ayşe Kulin Turecko | Tomáš Klvaňa moderátor 
  
  Večerem provází Petr Vizina.
  Společenské setkání s hosty festivalu sponzoruje společnost Prague Catering a Dallmayr.

Středa 15. listopadu

19.30   Film a diskuse  |  Kino Ponrepo

  Dokument Jamese Baldwina “I Am Not Your Negro” 2017, USA/Francie
            
  Diskutují Maria Golia USA a Inderjit Badhwar Indie  |  Michael March moderátor
  
  Film je promítán v angličtině, diskuse tlumočena.

Pořady jsou tlumočeny.
Diskuse a autorská čtení v přímém přenosu na iVysílání ČT24.
Změna programu vyhrazena.
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Zahajovací projev

Martin Kolaja
Dear Mr. March, Dear Mr. Adonis, 
Dear Guests,
Ladies and Gentlemen, 

It is a pleasure to welcome you to the Černín Palace for the opening of the 27th edition of the 
Prague Writers Festival. Over the past three decades, in particular thanks to the outstanding efforts 
of Michael March and Vlasta Brtníková March, the Festival has become a towering feature of  
Prague cultural landscape. I am proud that the Ministry of Foreign Affairs has granted the Festival 
its patronage. 
Prague, literature and foreign affairs make for an opportune nexus. There is no need to recall 
Prague’s traditional standing as both fertile ground and land of asylum for writers and poets of 
different backgrounds and diverse sensibilities. Prague was not only the focal point of Czech cultural 
emancipation and maturation into a modern nation, it was a regional hub where a specifically 
Central European spirit took shape and root. 
In this process, literature was instrumental in relaying intellectual and spiritual stimuli across 
borders. It is through literature that Czech intelligentsia and wider civil society could take part in 
the reflection on the condition of modern European humankind and articulate distinctive answers.
I understand the Prague Writers’ Festival as a contribution to a cosmopolitan dialogue on issues 
ranging from the public to the intimate. In the coming five days, Prague will host public readings, 
screenings and debates. Authors who have been invited – and those whose work will be discussed 
– embody a variety of experiences: they look at Western realities from across boundaries, they 
create poetic realities inspired by traditions alien to our own; their work is born out of struggles 
often unknown or distant to us. At the same time, their message comes across in a code which 
remains accessible. 
This year, the Festival takes its main theme from the title of a book by James Baldwin: “The Fire Next 
Time”. At face value, Baldwin’s book is a chapter in the chronicle of African-American emancipation: 
an eloquent analysis of the American condition, an appeal to successors and a warning against 
bigotry. In conceiving this year’s festival, you were right to recognize its wider message. Baldwin 
spells out the pitfalls of focusing on petrified identities and of perpetuating grievances. He grasped 
the tendency of identity-driven politics to provoke violence. 
What we are seeing today across the Western world is the rise of social conflict along identity lines. 
This calls for the creation of a counter-narrative and a strategy to establish a sound web of solidarity 
across particular identities. Diversity is a permanent trait of our cosmopolitan situation. If we are to 
turn the story of revolt against the forces of globalization into the story of a common struggle for a 
better future, we will need to set up the conditions of community and dialogue – psychological and 
social as well as material. This is an enterprise which relies to a large extent on the exercise of the 
imagination. No one is better placed to nourish our imagination than writers and poets, our most 
reliable guides on the journey – which, through lands unknown and territories unchartered, brings 
us to a common ground.
Let me wish you an inspiring and enjoyable week.

Thank you.

27. Festival 
spisovatelů 
Praha

10. — 15. listopad 2017



Pátek 10. listopadu, zahájení na MZV

Sobota 11. listopadu, autorské čtení Magdaleny Platzové, Affinity Konar a Roberta Menasseho

Sobota 11. listopadu, autorské čtení Adonise, autorské čtení a koncert Kirilla Medvědeva

Fotogalerie 
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Fotogalerie 

Neděle 12. listopadu, autorské čtení Ayse Kulin

Neděle 12. listopadu, autorské čtení Wesleyho Loweryho a Josepha Kanona

Neděle 12. listopadu, autorské čtení Mohammeda Achaari a Adonise, český překlad čte Jan Kačer
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Pondělí 13. listopadu, promítání filmu Berlínské spiknutí v Městské knihovně v Praze a diskuse

Pondělí 13. listopadu, autorské čtení Martina Reinera a Inderjita Badhwara

Pondělí 13. listopadu, dikuse na hlavní festivalové téma A příště už oheň s W. Lowerym, R. Menassem a K. 
Medveděvem uváděla Maria Golia

Fotogalerie 
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Úterý 14. listopadu, přednášky Hany Newman a Wesleyho Loweryho na Vysoké škole ekonomické v Praze

Úterý 14. listopadu, diskuse na téma Et Tu, EU? s L. Zaorálkem, R. Menassem a A. Kulin moderovaná 
Tomášem Klvaňou

Středa 15. listopadu, promítání dokumentu I Am Not Your Negro v Ponrepu a diskuse

Fotogalerie 
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Návštěvnost 27. ročníku mezinárodního Festivalu spisovatelů Praha byla výborná. Většina 
vystoupení v programu byla plně obsazena. Největší úspěch měly nedělní a pondělní galavečery, 
na nichž vedly spisovatelé společně diskusi. Obrovský úspěch zaznamenal závěrečný film I Am 
Not Your Negro, na nějž nestačila původní kapacita sálu kina a řada lidí byla ochotná usadit se na 
erárních židlích. Většina ystoupení byla zároveň přístupná divákům přes iVysílání České televize, 
které má přes 930 zhlédnutí, přičemž průměr na každý pořad vysílaný živě je 30–50 sledujících.

Pátek 10. listopadu 2017 

20:00 Slavnostní zahájení na MZV: 86 návštěvníků (pouze pro zvané), 10 novinářů

Sobota 11. listopadu 2017 

14:00 Autorské čtení a diskuse Magdaléna Platzová: 124 diváků,  5 novinářů, iVysílání ČT
16:00 Autorské čtení a diskuse Affinity Konar, Robert Menasse: 178 diváků, 30 VIP, iVysílání ČT
19:30 Gala večer - diskuse a autorské čtení Adonis, Kirill Medveděv: 186 návštěvníků, 10 novinářů, 
27 VIP, iVysílání ČT 

Neděle 12. listopadu 2017 

14:00 Autorské čtení a diskuse Ayse Kulin: 68 diváků, 2 novináři, iVysílání ČT
16:00 Autorské čtení a diskuse Wesley Lowery, Joseph Kanon: 72 diváků, iVysílání ČT
19:30 Gala večer – autorské čtení a diskuse Adonis, Mohammed Achaari: 196 diváků, 30 VIP, 
iVysílání ČT

Pondělí 13. listopadu 2017
 
16:30 Film Berlínské spiknutí, diskuse Joseph Kanon, Affinity Konar: 189 diváků
17:00 Autorské čtení a diskuse Martin Reiner, Inderjit Badhwar: 57 diváků
19:30 Gala večer – diskuse Wesley Lowery, Robert Menasse, Kirill Medveděv: 208 návštěvníků, 30 
VIP, iVysílání ČT

Úterý 14. listopadu 2017 

9:15 Přednáška Hany Newman: 75 diváků
11:00 Přednáška Wesleyho Loweryho: 70  diváků
19:30 Gala večer - diskuse Lubomír Zaorálek, Robert Menasse, Ayse Kulin: 163 návštěvníků,  10 
novinářů, 25 VIP, iVysílání ČT 

Středa 15. listopadu 2017 

19:30 Film I Am Not Your Negro a diskuse Maria Golia, Inderjit Badhwar: 139 diváků, 10 VIP

CELKEM  2 000 osob + diváci sledující online záznam

Návštěvnost
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V předchozí návštěvnosti nejsou zahrnuty počty televizních diváků, známe pouze následující 
čísla:

TELEVIZNÍ DIVÁCI

153 diváků první Galavečer, následujících sedm pořadů přibližně po 200 divácích, osmý pořad na 
téma Et Tu, EU? uvádí 309 posluchačů

CELKEM        kolem 1850 osob

NÁVŠTĚVNOST WEBOVÝCH STRÁNEK A SOCIÁLNÍCH SÍTÍ

FACEBOOK

Prague Writers’ Festival    4 586 fanoušků
Literární.cz     3 890 fanoušků
Prague Writers’ Festival spisovatelů Praha 3 636 fanoušků 

TWITTER

Festival spisovatelů    458 sledujících

INSTAGRAM

prague_writers_festival   185 sledujících 

NÁVŠTĚVNOST WEBŮ ZA ROK

pwf.cz      83 500
literární..cz     85 900

NÁVŠTĚVNOST WEBŮ BĚHEM FESTIVALU 

pwf.cz      7 263
literární.cz     1 457

Návštěvnost internetu
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27. Festival 
spisovatelů 
Praha

10. — 15. listopad 2017



Festival v médiích
27. Festival 
spisovatelů 
Praha

10. — 15. listopad 2017



Festival v médiích
27. Festival 
spisovatelů 
Praha

10. — 15. listopad 2017



Festival v médiích
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(ČT24, 15. 11. 2017)

Festival v médiích
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(Český rozhlas, 8. 11. 2017)
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27. Festival 
spisovatelů 
Praha

10. — 15. listopad 2017



(Deník, 15. 11. 2017)
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(Aktuálně, 10. 11. 2017)

Festival v médiích
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(Tvar, 27. 10. 2017)

Festival v médiích
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(Blog Martinus, 13. 11. 2017)

Festival v médiích

Bleskové zprávy
Pondělí, 13. Listopad 2017, přidal(a) Lucie Zelinková

Twitter Facebook

Tweet To se mi líbí 0
Vytisknout

Štítky

Affinity Konar (3) festival (4) festival
spisovatelů (1) francie

(5) knižní zprávy
(53) lapači prachu (1) lucie

faulerová (1) monika zgustová

(1) překladatelka (1) rozhovor
(29) torst (3)

5 knižních zpráv, které by vám neměly uniknout

V Praze začal Festival spisovatelů, francouzský prezident jmenoval autorku knihy
Něžná píseň velvyslankyní pro frankofonní účely a překladatelka a autorka knihy
Revolver v kabelce Monika Zgustová promluvila v rozhovoru. Jsou tu čerstvé
Knižní zprávy!

V Praze začal Festival spisovatelů. Mezi letošními hosty je třeba autorka Affinity Konar, která stojí za knihou z
prostředí koncentračního tábora Mischling. Příbližuje v ní Mengeleho pokusy na dvojčatech.
O Festivalu spisovatelů si více můžete přečíst tady

Francouzský prezident Macron angažoval spisovatelku Leilu Slimaniovou, bude propagovat kulturu a
rovnoprávnost. Stane se takzvanou velvyslankyní pro frankofonní záležitosti. Letos jí v českém překladu vyšla
kniha Něžná píseň
O jmenování spisovatelky do funkce si můžete přečíst více

Překvapivě výraznou literární událostí podzimu se stalo vydání knihy Lucie Faulerové s názvem Lapači
prachu.

Kniha získává skvělé recenze

Prozaička a překladatelka Monika Zgustová je autorkou nového románu Revolver v kabelce s podtitulem
Životy Vladimira Nabokova. O své knize i psaní promluvila v rozhovoru na Novinky.cz

Přemýšlíte už nad vánočními dárky? A chtěli byste se vyhnout předvánočním stresům a tlačenicím? Máme
pro vás malý tip  Zajistěte si je už nyní  Když si knížky objednáte do středy, máte u nás poštovné
zdarma při nákupu nad 300 korun.

týden měsíc půl roku rok

Facebook Twitter Youtube

Přejít na internetový obchod

Přidejte se k nám na Facebooku

Sledujte nás na Twitteru

Sledujte nás na Pinterest

Odebírejte RSS novinky

Kategorie

Knižní svět

Novinky z knižního světa

Filmový svět

O psaní

Martinus.cz

Nejčtenější články

Sociální sítě

Vyhledávání

Uložit

Předcházející článek Nasledující článek

Knižní šifra: Jak to dopadlo?
Knižní svět
Pondělí, 4. Duben 2016

64 knih z Knižní šifry je odhaleno
Martinus.cz
Úterý, 7. Duben 2015

Potterovský kvíz: 19 otázek pro
fajnšmekry
Akce a slevy
Neděle, 31. Červenec 2016

Tak trochu jiné Potvory
Recenze
Pondělí, 18. Srpen 2014

Proč je v České republice tolik
knihoven
Bleskové zprávy
Pátek, 22. Červenec 2016

Knižní svět Novinky z knižního světa Filmový svět O psaní Martinus.cz
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(Lidové noviny, 9. 11. 2017)

Festival v médiích
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(Hospodářské noviny, 10. 11. 2017)

Festival v médiích
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(A2, 20. 12. 2017)

Festival v médiích
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(Literární noviny, 27. 12. 2017)

Festival v médiích
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Využití portálu GoOut.net, na němž proběhl prodej vstupenek na některé z festivalových událostí, 
pomohl vytvořit novou skupinu aktivních mladých lidí do 35 let okolo PWF. Portál PWF byl několikrát 
zařazen do různých sekcí na stránce, jako je «doporučujeme» nebo «festivaly» atd. 

Ukázka pozvánky na galavečer spojený s diskusí básníka Adonise a básníka a hudebníka Kirilla 
Medveděva:

GoOut
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PWF je správcem dvou portálů: bilingvního www.pwf.cz/en v češtině a angličtině a internetového 
literarního časopisu www.literarni.cz. Tyto portály se významnou měrou podílejí na popularizaci světové 
i domácí literatury, festivalu, hostů a festivalových partnerů, bez jejichž finanční podpory by existence 
festivalu nebyla možná. Důležitým posláním je také alternativní vzdělávání veřejnosti.

literarni.cz a pwf.cz
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Spolupořadatelé

Záštitu převzali:

Milan Štěch, předseda Senátu PČR
Lubomír Zaorálek, ministr zahraničních věcí ČR
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Všechny pořady letošního festivalu byly přenášeny na iVysilani ČT24 a jsou dostupné online  
ke zhlédnutí. 

Spolupořadatelé

Česká televize
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Propagace festivalu ve formě citylight, variaposter a rámečků s plakáty festivalu ve vlacích a 
na vlakových nádražích. 

Spolupořadatelé

Railreklam
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Propagace vystoupení Roberta Menasseho a propagace festivalu na rkf.cz.

Spolupořadatelé

Rakouské kulturní fórum v Praze 
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Reklama

(Výloha v pasáži Platýz)
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(Reklamní banner na tramvajové lince číslo 14)

Reklama
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Bannery a inzerce v časopisech Interview, Instinkt, Týden historie, Tvar, Host, Literární 
noviny, Britské listy, Pražský senior. 

(Literární noviny)

Reklama
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(Interview)

Reklama
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(Tvar)

Reklama
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Mezinárodní Festival spisovatelů Praha je festival fungující na české literární scéně po dobu 27 let. Jeho 
správa spadá pod Nadační fond Festival spisovatelů Praha. 
Ten byl zřízen přeměnou Nadace Festival spisovatelů Praha podle §35, odstavce prvního, zák. 
č. 227/1997 Sb. o Nadacích a nadačních fondech, podle zakládací listiny ze dne 25. 4. 1997. 

Činnost nadačního fondu vychází z jeho statutu: 

Zprostředkovat mezinárodní tvůrčí uměleckou činnost. 

Zpřístupňovat literární tvorbu široké veřejnosti. 

Poskytovat možnost osobního setkání široké veřejnosti s významnými světovými autory a intelektuály 
a posilovat společenský dialog. 

Reagovat na soudobé problémy a otázky, reflektovat společenské problémy a vyvolávat diskusi. 
Zasazovat českou literaturu do mezinárodního kontextu a propagovat Českou republiku v zahraničí. 

Posilovat demokratické principy ve společnosti, zprostředkovávat multikulturní dialog a veřejnou, 
otevřenou, apolitickou platformu názorů. 

Spoluutvářet kulturní značku hlavního města Prahy v České republice i v zahraničí a napomáhat tak plnit 
ambici stát se kulturní metropolí a významným otevřeným kulturním centrem. 

Organizačně zajišťovat Festival spisovatelů Praha, ale také další projekty, jako jsou výstavy, videoprojekce, 
vydávání publikací a katalogů. 

Nadační fond navíc bilingvně spravuje portál www.pwf.cz a portál Světová literatura živě
www.literarni.cz. 

SPRÁVNÍ RADA NADAČNÍHO FONDU 

MICHAEL MARCH | předseda správní rady 
VLASTA BRTNÍKOVÁ MARCH | člen správní rady 
JUDr. STANISTLAV BRTNÍK | člen správní rady 
VLASTA VOVESNÁ | revizor 

Nadační fond Festival spisovatelů Praha zapsán v nadačním rejstříku vedeného Krajským obchodním 
soudem v Praze, oddíl N, vložka 160 

Den zápisu: 17. února 1999 Nadační fond Festivalu spisovatelů Praha Revoluční 28, 110 00 Praha 1 
tel. +420 224 241 314 IČO: 66004977

Nadační fond
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                                                                     v tis. Kč

Spotřeba materiálu                                       168
Služby                                                         4354
Spotřeba energie                                            32
Dary                                                                 5
Bankovní poplatky                                          1
Náklady celkem                                        4560

Výnosy :

Služby                                                          559
ostatní výnosy                                              43
prodej knih                                                   23
Příspěvky a dary                                        3935
Výnosy celkem                                          4560

Zpracovala: Vlasta Vovesná     

Výsledky hospodaření v roce 
2017

27. Festival 
spisovatelů 
Praha

10. — 15. listopad 2017



Financování v roce 2017

Dary ekonomických subjektů:   355 000 Kč

Dar společnosti Bibovino:                                      8000,-  Kč

Dotace:

Hlavní město Praha                                           1 200 000,- Kč
Ministerstvo kultury ČR                                     1 700 000,- Kč
MZV ČR                                                             233 231,52 Kč

Nepeněžní plnění :

Folio knihy                                                                  2 527,- Kč
Karlovarské  miner.vody                                          25 047,90 Kč
Česká televize                                                           10 000,-  Kč
TVAR                                                                            3 000,-  Kč
Railreklam                                                                343 930,40 Kč
Soňa Vedralová                                                           5 000,-  Kč
Empresa Media                                                            35 270,- Kč
Jindra Dvořáková                                                         6 000,- Kč
 

Zahraniční subjekty:
Ambassada USA                                                      110 000,-  Kč

Zpracovala: Vlasta Vovesná
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Příloha k účetní uzávěrce

PŘÍLOHA K ÚČETNí UZÁVĚRCE SESTAVENÉ KE DNI 31. 12. 2017

1. Název a sídlo účetní jednotky
Nadační fond Festival spisovatelů Praha
Revoluční 28 110 00 Praha 1
IČ: 66 00 49 77

Datum zápisu do nadačního rejstříku vedeného u Městského soudu v Praze oddíl N. vložka 160 ze 
dne 17. 2. 1999

2. Právní forma účetní jednotky
Nadační fond
 
3. Vymezení účelu pro který byla účetní jednotka zřízena:
Účel nadačního fondu: podporovat rozvoj české a zahraniční literární a umělecké tvorby a aktivit s tím 
souvisejících

4. Ostatní činnosti účetní jednotky: 
Vzdělávání

5. Statutární orgány a změny provedené v účetním období  Složení správní rady:

Předseda správní rady:  Michael March, nar. 4.5.1946   
    Revoluční 28, Praha 1
Člen správní rady:  PhDr. Vlasta Brtníková, nar. 4. 12. 1951        
   Revoluční 28, Praha 1 
   JUDr.Stanislav Brtník, nar. 6. 11. 1957
   Heřmanovice 458, okres Bruntál, PSČ 793 74
Revizor:            Vlasta Vovesná, nar. 16. 5. 1943
   Navrátilova 16, Praha 1

Za Nadační fond jednají členové správní rady samostatně.

6. Informace o zakladatelích:
Nadační fond byl zřízen: Michael March, nar. 4. 5. 1946
Revoluční 28, Praha 1
Karel Srp, nar. 18. 1. 1937
Vostrovského 42, Praha 8 
PhDr. Vlasta Brtníková, nar. 4. 12. 1951
Revoluční 28, Praha I
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Příloha k účetní uzávěrce

Výše majetkového vkladu: 150 000,- Kč, slovy: jednostopadesáttisíckorun

Nadační fond Festival spisovatelů Praha vznikl přeměnou Nadace Festival spisovatelů Praha dle 
par.35 odst. 1 z.č.227/97 Sb., která byla registrována Obvodním úřadem městské části Praha 1 dne 
28.4.1997.

7. Vklady do vlastního jmění: Nebyly

8. Účetní období za které je sestavena účetní závěrka a rozvahový den: 
Účetním obdobím účetní jednotky je období od 1. 1. 2017 do 31. 12. 2017. 
Rozvahovým dnem dle par. 19.0dst.I ZolÍJ je 31. 12. 2017.

9. Použité účetní metody:
Darovaný hmotný majetek není odpisován.
Metoda kursových rozdílů: použit pevný kurz ČNB

10. Způsob zpracování účetním záznamů:
Účetní záznamy jsou zpracovány pomocí softwaru

11. Způsob a místo úschovy účetních záznamů:
Účetní záznamy jsou archivovány v souladu s par. 31 a 32 Zot'J v příručním archivu účetní jednotky.

12. Informace o významných událostech, které nastaly mezi rozvahovým dnem a okamžikem 
sestavení účetní závěrky: Nejsou

13. Účasti v obchodních společnostech: Nejsou

14. Informace o úpisech akcií a podílů realizovaných během účetního období: Nejsou

15. Informace o akciích a podílech: Nejsou

16. Majetkové cenné papíry vyměnitelné a prioritní dluhopisy: Nejsou

17. Dlužné částky vzniklé v daném účetním období se zbytkovou dobou splatnosti vyšší než 5 let: 
Nejsou

18. Dluhy kryté plnohodnotnou zárukou danou účetní jednotkou: Nejsou

19. Celková výše závazků neobsažených v rozvaze: Nejsou

20. Výsledek hospodaření v členění podle jednotlivých druhů činností:
Hlavní činnost: 148299,20 Kč
Hospodářská činnost -148389,04 Kč
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Příloha k účetní uzávěrce

21. Informace o zaměstnancích:
NF zaměstnance nemá

22. Odměny a funkční požitky členům statutárních, kontrolních nebo jiných orgánů: Nejsou

23. Účasti členů statutárních, kontrolních a jiných orgánů a jejich rodinných příslušníků v osobách 
s nimiž účetní jednotka uzavřela za vykazované účetní období obchodní smlouvy nebo jiné smluvní 
vztahy:

Dle informací, které jsou účetní jednotce známy, nemají členové statutárních ani kontrolních orgánů 
ani jejich rodinní příslušníci účast v osobách, s nimiž účetní jednotka uzavřela za účetní období ob-
chodní smlouvy nebo jiné smluvní vztahy.

24. Další majetková plnění členům statutárních, kontrolních a jiných orgánů:

Členům statutárních orgánů, včetně bývalých, nebyly poskytnuty během účetního období žádné zálo-
hy ani úvěry. Taktéž účetní jednotka nepřijala během účetního období žádný závazek na jejich účet, 
jakožto určitý druh záruky.

25. Vliv způsobů oceňování na výpočet zisku nebo ztráty: Není
 
26. Daňové úlevy na daní z příjmu: V období 1. 1. – 31. 12.2017 nebyly

27. Informace o změnách daňové povinnosti běžného či minulých účetních období: Nejsou

28. Komentář k významným položkám resp. Skupinám položek rozvahy a výkazu zisku a ztráty ban-
kovní úvěry ani poskytnuté dotace na provozní účely se v období 1. 1. 2017 do
31. 12. 2017 se nevyskytly. Převedeno Kč 329150,-z účtu 384 na 682.
 
29. Přehled přijatých darů:

Dary ekonomických subjektů:    240 000 Kč  
Tlumočnická agentura Konfes    42 000 Kč
Halada       50 000 Kč
Bibovino       8 000 Kč
Zahraniční dar na ubytování     23 000 Kč
Ambasáda USA       110 000 Kč

Nepeněžní dary:
Railreklam       343 930,40 Kč
Folio knihy       2 527 Kč
ČT         10 000 Kč
Karlovarské min. vody     25 047, 90 Kč
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Příloha k účetní uzávěrce

Tvar reklama       3 000 Kč
Pascal vino       5 000 Kč
Empresa Media      35 270 Kč
Ing. Dvořáková      6 000 Kč

Dotace:
MK ČR Kč 1700000,HMP Kč 1200000 ,-
MZV ČR Kč 233231,52

30. Přehled poskytnutých darů

Kč 1500,- Kubíček sociální nouze
Kč 2890,- oficiální návštěva marockých spisovateků
Kč 175,- zahraniční jednání
Kč 195,- připínací placka

31. Přehled o veřejných sbírkách: Nejsou

32. Způsob vypořádání výsledku hospodaření z předcházejících účetních období:

Výsledek hospodaření účetního období od 1. 1. 2016 do 31. 12. 2016 byl po schválení účetní závěrky 
dne 25. 3. 2017 převeden na účet nerozdělený zisk, neuhraz. ztráta min.let.

33. Další informace dle úvahy účetní jednotky a informace vyžadované zvl. práv. předpisy:
Režijní náklady Nadačního fondu činí 41,63 % z majetku fondu.

34. Okamžik sestavení účetní závěrky:
Účetní závěrka je sestavena ke dni 31. 12. 2017.

35. Závazky po lhůtě splatnosti: 11455,07 Kč 

Ostatní závazky po lhůtě splatnosti : Kč 2591
Jiné závazky: 215000 Kč
Pohledávky po lhůtě splatnosti: 0 Kč

Sestavila: Vlasta Vovesná  

V Praze dne: 27. 3. 2018
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Michael March
prezident
march@pwf.cz

Vlasta Brtníková March
viceprezidentka
vlasta@pwf.cz

Vojtěch Landa
PR manažer

Markéta Yosse
produkce

Eva Soukeníková
komunikace s médii, správa webu

Džuljetta Ambarcumjan
Natálie Bartlová
Aneta Křižková

Mohamed Sayed
grafický designér

Výroční zprávu vydal Nadační fond Festivalu spisovatelů Praha 
zpracoval: Vojtěch Landa, Natálie Bartlová, Aneta Křižková
grafická úprava: Aneta Křižková
fotografie: Martina Klírová, Ester Šebestová
finanční revize: Vlasta Vovesná
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