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Milí přátelé, 

doufáme, že jste si užili léto plnými doušky a těšíte se na další zážitky pracovního roku. 

 

V Památníku národního písemnictví jsme přes léto spustili e-shop publikací. Na webových stránkách si 

nyní můžete snadno objednat publikace z činnosti PNP. Rovněž si zde můžete prohlédnout unikátní 

virtuální výstavu děl Václava Hollara. Do 31. října máte možnost navštívit v letohrádku Hvězda výstavy 

Naše Francie a Ferdinand II. Tyrolský a letohrádek Hvězda. Výstavu Patrika Hábla Střílny už jen do 

30. září.  

 

Nejkrásnější české knihy roku 2017 si v září můžete prohlédnout na Festivalu Tabook v Táboře a v 

řijnu na mezinárodním festivalu designu Designblok. Poté budou knihy až do března vystaveny v 

Moravské galerii v Brně. 

 

V říjnu se zapojíme do oslav 100. výročí založení Československa a v listopadu připomeneme události 

Pražského jara týdenním minifestivalem Padesát na pátou. Máme se na co těšit! 

 

Příjemný podzim Vám přeje, 

tým Památníku národního písemnictví 

 

Akce 

Tabook - festival malých nakladatelů v Táboře 

Nejkrásnější české knihy roku 2017 budou vystaveny na festivalu malých nakladatelů Tabook v Táboře 

od 27. září do 30. září 2018. Připraveny budou i komentované prohlídky a kreativní dílny pro pro děti. 

Seminář: Po stopách Královédvorského a Zelenohorského rukopisu a jejich využití ve 

výuce 

Seminář, který se koná 4. října 2018 v Strahovském klášteře, bude mapovat téma rukopisů z pohledu 

literární historie. Praktická část semináře ukáže, jak s materiály nakládat ve výuce. Seminář povedou 

lektoři PNP, zakončen bude komentovanou prohlídkou badatelny Památníku národního písemnictví. 

Komentovaná prohlídka výstavy Naše Francie s kurátorem Antoinem Marèsem  

Výstava Naše Francie bude zakončena komentovanou prohlídkou s kurátorem, historikem a 

profesorem na pařížské Sorbonně, Antoinem Marèsem. Komentovaná prohlídka se uskuteční v neděli 

28. října, zájemci se mohou registrovat na emailu: havlikova@pamatnik-np.cz. 

 

VÝSTAVY 

 
Patrik Hábl – Střílny 

Instalaci Patrika Hábla tvoří třicet tři obrazů zapuštěných do střílen ve zdi okolo letohrádku Hvězda, 

které tématizují události historického i aktuálního významu. V  instalaci Střílny vychází Patrik Hábl z 

kónické architektury střílen, ale také z architektury letohrádku Hvězda. Kurátorem instalace je Zdeněk 

Freisleben. Vizuální intervenci Patrika Hábla Střílny je možné v letohrádku Hvězda navštívit do  

30. září 2018. 

 

Karel Hlaváček – Prostibolo duše 

Památník národního písemnictví ve spolupráci s Městskou částí Praha 8 pořádá ke 120. výročí úmrtí 

Karla Hlaváčka výstavu Karel Hlaváček – Prostibolo duše. Návštěvníci výstavy si mohou prohlédnout 

osobní předměty Karla Hlaváčka, ukázky rukopisů, a zejména reprodukce Hlaváčkova výtvarného 

fondu z umělecké sbírky Památníku národního písemnictví. Součástí expozice je výstava studentů SŠ 
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Náhorní, kteří na Městském úřadě Prahy 8 prezentují díla inspirovaná Hlaváčkovou tvorbou. Obě 

výstavy jsou pro veřejnost zpřístupněny od 13. června do 21. září 2018 v Libeňském zámku a na 

Městském úřadě Prahy 8.  

Naše Francie  
U příležitosti 100. výročí založení Československa pořádá Památník národního písemnictví ve 

spolupráci s Francouzským institutem v Praze výstavní projekt Naše Francie. Francouzská poezie 

v českých překladech a ilustracích. Výstava, která přibližuje silné vztahy Francie a prvorepublikového 

Československa prostřednictvím literatury a ilustrací, je k vidění do 31. října 2018 v letohrádku 

Hvězda.  

 

Ferdinand II. Tyrolský a letohrádek Hvězda 

Stálou expozici Ferdinand II. Tyrolský a letohrádek Hvězda připravil Památník národního písemnictví 

ve spolupráci s Ústavem dějin umění Akademie věd ČR. Výstava představuje život arcivévody 

Ferdinanda II. Tyrolského a stavbu, která je spojena s jeho působením v Čechách. Unikátní prezentace 

vnitřní štukové výzdoby v historickém kontextu je v této podobě představena vůbec poprvé. Expozice 

Ferdinand II. Tyrolský a letohrádek Hvězda bude veřejnosti přístupná do 31. října 2018.   

 
Wenceslaus Hollar Bohemus – Řeč jehly a rydla  
Unikátní virtuální výstava děl Václava Hollara ze sbírky PNP si můžete prohlédnout na 

http://e-vystavy.pamatniknarodnihopisemnictvi.cz.  
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