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Blansko
po 8.–pá 19. 11. | Báseň pro Tebe, aneb trocha poezie nikoho nezabije.
Každý z návštěvníků knihovny obdrží ruličku s básničkou, převázanou stužkou.
~~~ Městská knihovna Blansko,Rožmitálova 2302/4

Brno
so 13. 11. | 9:00–23:00 | Pouť. putování z Prahy do Litoměřic v prostorách školy
Chceme se pokusit vytvořit v prostorách školy „pouť“, tedy putování z Prahy do Litoměřic. 
Během něho budou poutníky čekat různá setkání – s lidmi, texty.
~~~ Gymnázium Brno, Slovanské náměstí 7

so 20. 11. | 16.30 
Café Práh uskuteční autorské čtení ve spolupráci se slovenským občanským sdružením Literis, 
které představí slovenské básníky, prozaiky i hudebníky. Vystoupí Vlado Šimek a Herzog herzog, 
Mirka Jančovičová a Peter Obuch, Peter Prokopec a Marek Pastier, Peter Krutek.
~~~ Café Práh, Ve Vaňkovce 1

Dobruška
po 8.–pá 19. 11. | Nekonečný kraj v nekončící básni
Malí čtenáři se zapojí do vymýšlení básně – každý účastník připíše další verš. 

út 9. 11. | 18:00 | Autorské čtení mladého básníka Pavla J. Hejátka
Představení básnických sbírek autora, beseda se spisovatelem, autogramiáda, prodej knih.

út 16. 11. | 17:00 | Poezie ke kávě
Příjemné posezení v dobrušské „jazzové“ kavárničce za přednesu nejrůznějších básní v podání 
knihovnic i čtenářů.
~~~ Kulturní zařízení města Dobrušky – Městská knihovna, Na Budíně 850

Frýdek-Místek
st 10. 11. | 14:30 | Recitační soutěž
Recitační soutěž pořádá předmětová komise českého jazyka a literatury SŠ oděvní a obchodně 
podnikatelské Frýdek-Místek.
~~~ Studovna SŠ oděvní a obchodně podnikatelské Frýdek-Místek, Potoční 1094

Havlíčkův Brod
čt 11. 11. | 19:00 | Recitační pořad Básníci a lokajové
Recitační pořad Básníci a lokajové je složen z textů vznikajících mezi léty 1945–1989. Pokouší 
se v plné míře postihnout absurditu zmíněné epochy. Recitují: Hynek Bouchal a Aleš Říman. 
Pořádá Krajská knihovna Vysočiny v Havlíčkově Brodě.
~~~ Kavárna U Notáře, Sázavská 430/1

út 16. 11. | 18:30 | Netradiční pohled na K. H. Máchu jako malíře
Mácha byl bezesporu vynikající spisovatel a básník, ale stejně tak dobrý byl i v oblasti výtvarné-
ho umění. Právě této stránce Máchova života se ve své přednášce bude věnovat Jaroslav Staněk. 
Pořádá Krajská knihovna Vysočiny v Havlíčkově Brodě.
~~~ Stará radnice, Havlíčkovo náměstí 87

Hradec Králové
út 16. 11. | 17:00 | Touhy i sny K. H. Máchy
Lyrická meditace K. H. Máchy v povídce Márinka. Romantickým příběhem vás provedou 
Hana Myslivcová a Petra Landsmannová. 
~~~ Knihovna města Hradce Králové, přednáškový sál v 1. patře, Tomkova 177

Hustopeče
út 16. 11. | 16:00 | Literární kavárna zaměřená na K. H. Máchu, výstava různých vydání Máje.
Na závěr pošleme do “Nekonečného kraje” balónky s verši, které složili děti a studenti. Výstavka 
různých vydání Máje a ostatních knih K. H. Máchy. Pořádá Městská knihovna Hustopeče ve spo-
lupráci s Gymnáziem Hustopeče.
~~~ Kavárna Romance Hustopeče, Kosmákova 4

Chrudim
pá 12. 11. | 16:00 | Nekonečný kraj – nekonečná cesta
Autorské čtení členů LK Psahlavci v ulicích Chrudimi.
~~~ MK Chrudim, Filištínská 36

Jesenice u Rakovníka
po 22. 11. | 10:00 | Nesnil jen Mácha aneb Všichni někam putujeme
Dopolední beseda Vladimíra A. Honse s Vlastimilem Řebcem nejen nad jeho novou 
sbírkou Po/otevřeno.
~~~ Integrovaná střední škola v Jesenici, Žatecká 1

Jičín
st 10. 11. | 18:00 | Toulky s Máchou
Pásmo mapující putování Karla Hynka Máchy po Jičínsku.Doplněné tvorbou členů Literárního 
spolku LiS. Pořádá Knihovna Václava Čtvrtka v Jičíně ve spolupráci s Literárním spolkem LiS.
~~~ Knihovna Václava Čtvrtka v Jičíně, Denisova 400

Jilemnice
st 10. 11. | 18:00 | Daleká pouť Karla Hynka Máchy
Volné ochotnické umělecké sdružení MONTALBAN Jilemnice
~~~ Krkonošské muzeum, Zámek 75

Karlovy Vary
so 20. 11. | 16:00 | Já chci být smazán
Tradiční setkání lidí, jimž verše nejsou cizí. Odpoledne začne pásmem poezie francouzského 
básníka Rogera Gilbert–Lecomta, (slova – Petra Petrová, kontrabas – Miroslav Petr).  
Poté možnost volného autorského čtení.
~~~ Krajská knihovna Karlovy Vary, Závodní 378/84

Kroměříž
po 8. 11. | 16:00 | Nekonečný kraj poezie
Setkání regionálních básníků. Pořádá Knihovna Kroměřížska a Klub přátel poezie Kroměříž.
~~~ Knihovna Kroměřížska, Slovanské nám. 3920

Litoměřice
pá 19. 11. | 20:00 | Autorský večer s J. H. Krchovským a kapelou Krch–off
~~~ Litoměřice/Střelecký ostrov

so 20. 11. | 9:00 | Pouť do Litoměřic
Pouť do Litoměřic se koná k uctění památky Karla Hynka Máchy, půjde se ze tří až čtyř stran /
od Prahy, Ústí nad Labem, Roudnice nad Labem, Mělníka/. Večer společné setkání a čtení.  
Trasy kolem 12–15 kilometrů končí na litoměřickém náměstí. 
Autorská čtení k zakončení mezinárodního festivalu Den poezie 
– Pivovarský sál v Krajské ulici, začátek 16:00. 

Louny
po 8.–po 22. 11. | Nekonečná báseň v krajině
Malí čtenáři každý den popisují obrys Českého středohoří básněmi (vytvoří nový reliéf).
po 8.–po 22. 11. | Poezie z okna
Studenti gymnázia čtou každý den z okna knihovny poezii na ulici a do atria nové knihovny.
po 8.–po 22. 11. | Krásná slova
Děti píší na barevné papíry krásná slova a rozmísťují je všude po knihovně 
~~~ vše: Městská knihovna Louny, dětské oddělení, Mírové náměstí 1

po 8.–po 22. 11. | Poezie do dlaně
Básničky na malých formátech papíru, pro dospělé haiku.
~~~ Městská knihovna Louny, všechna oddělení, Mírové náměstí 1

út 9. 11. | 18:00 | Autorské čtení Po/otevřeno – V. Řebec
~~~ Městská knihovna Louny, sálek knihovny, Mírové náměstí 1

čt 11. 11. | 17:00 | Poezie v hudbě
Pořad pro návštěvníky hudebního oddělení s ukázkami z našeho fondu.
~~~ Městská knihovna Louny, hudební oddělení, Mírové náměstí 1

pá 19.–ne 21. 11. | 9:00–17:00
Seminář pro učitele dramatiky (pořádá Artama)
~~~ Městská knihovna Louny, Ateliér knihovny, Mírové náměstí 1

Mimoň
út 16. 11. | 8:00–12:00 | Přednes poezie studentů i pedagogů školy ke svátku 17. listopadu
Studenti a vyučující (se zvláštním důrazem na NEHUMANITNÍ obory) představí básně klasiků 
i vlastní.
~~~ Gymnázium Mimoň, Letná 263, 471 24 Mimoň

Nová Včelnice
st 10. 11.2010 | 14:00 | Recitovat se dá! A my si to zkusíme s Máchou? 
Recitační soutěž.
út 16. 11. | během dne | konec „Vánočního veršovaného papírového řetězu“ 
Ukončení veršovaného řetězu – společně řetěz spojíme 27. listopadu na Den pro dětskou knihu
st 10. 11.–so 20. 11. | Jak dobře znáš Máchu?
Vědomostní list
st 17. 11. | celý den | Krabička na básničky aneb Hrajeme si celý den (Výtvarná dílna)
~~~ Všechny akce v Nové Včelnici se pořádá Městská knihovna Nová Včelnice, Komenského 386 
a konají se v knihovně, na zahradě i na zámku

Olomouc
po 8. 11. | 18:00 | Slza je voda, co teče sama
Podvečerní posezení s významnou osobností Olomouce. Zastavení, spojené s vůní čaje a poezií 
čínských básníků.
Knihovna města Olomouce, pobočka Jungmannova

Opava
so 6. 11. | večer | Den poezie a M.G..O. s podtitulem “Rodiče a děti“
Vystoupení literárních talentů Mendelova gymnázia Opava (vlastní poezie a próza, popř. ukázka 
z dnešní prózy) společně s jejich rodiči, prarodiči či s někým z jejich příbuzných.  
Organizaci zajišťuje Gabriela Onderková a 4.A.
~~~ Kavárna Evžen, Beethovenova 2

Ostrava – Poruba
čt 11. 11. | dopoledne | Zase máj
Studenti gymnázia Pavla Tigrida přednáší a částečně hrají Máj pro 8. a 9. třídy ZŠ Porubská 831 
~~~ Jazykové gymnázium Pavla Tigrida v Ostravě-Porubě, G. Klimenta 493

Otaslavice
so 13. 11. | 17:00 | Scénické čtení z nepublikovaných částí Máje, mozaika textů hanáckých 
básníků (Ondřej Přikryl, Cecilie Třísková a další).
~~~ Amfiteátr ve farské zahradě, v případě nepříznivého počasí malý sál Sokolovny

Otrokovice
po 8. 11. | Moře poezie
Žáci Gymnázia Otrokovice posílají své verše po řece Moravě do moře poezie.  
Ve spolupráci s knihkupectvím Svatavy Nováčkové v Otrokovicích.
~~~ řeka Morava

út 16. 11. | 8:00–13:30 | Poezie ve škole
Vyučující českého jazyka přednesou v hodinách českého jazyka vybranou báseň, následovat 
bude povídání o poezii, beseda se žáky.
~~~ Základní škola Mánesova, ul. Mánesova 908
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Plzeň
so 13. 11. | 10:00 | Hledá se Mácha Plzeňského kraje
Vyhlášení výsledků literární soutěže v máchovském stylu. Pořad poezie „Karel Hynek Zlobil aneb 
Viléme, Jarmilo, Hlobile!“ v podání Jiřího Hlobila a hostů. Uvádí David Růžička.
út 23. 11. | 17:00 | Co na Máchu prozradilo jeho písmo
Přednáška pražské grafoložky Heleny Bakové. 
út 23. 11. | 18:00 | Milostný listář – Karel Hynek Mácha
Pásmo studentů plzeňské Konzervatoře a Blanky Hejtmánkové.
st 24. 11. | 17:00 | Karel Hynek Mácha – jak jej představuje Literárněvědná společnost.
Přednáška prof. Viktora Viktory.
st 24. 11. | 18:00 | Interpretace Máchových textů 
Večer poezie v podání Blanky Hejtmánkové a Ludmily Bednářové.
čt 25. 11. | 17:00 | Otázky kolem podoby KHM 
Přednáška Petra Kovaříka.
čt 25. 11. | 18:00 | Aha – Mácha! 
Malá mystifikace – rozhovor bulvárního redaktora s fiktivní Lori Šomkovou. Uvádí Jiří Hlobil-
po celou dobu festivalu | Básně do dlaně 
– rozdávání básniček návštěvníkům knihovny a jejích poboček.
~~~ Všechny uvedené akce pořádá v Polanově síni Knihovna města Plzně, p. o., B. Smetany 13

Praha
so 6. 11. | 15:00 | Jan Borna a Zdeněk Troup
Autorské čtení.
~~~ ústřední budova Městské knihovny v Praze, Mariánské náměstí 1, galerie poezie, Praha 1

po 8.–22. 11. | Básně ve škole a moře poezie
Chvilky čtené poezie, recitaci, pokusíme se napsat vlastní texty. Vše úměrně věku a schopnos-
tem našich žáků. Uspořádáme třídní kola recitační soutěže. Vyvrcholením pak bude společné 
setkání, výstavka a ukázky práce jednotlivých tříd. Vytvoříme společné „moře poezie“. Na závěr 
proběhne školní kolo recitační soutěže.
~~~ ZŠ TGM Modřany, pavilon ZŠ ul. K Vltavě 25, hl. budova ul. Modřanská 10 a, Praha 4

po 8. 11. | 15:00–16:00 | Almanach básní v různých poetických útvarech
V rámci epochy Poetika vytvoříme Almanach básní v různých poetických útvarech. Představíme 
ho společně s další literární tvorbou žáků na veřejném autorském čtení.
~~~ Waldorfské lyceum, Křejpského 1501, Praha 4

po 8. 11. | 15:30 | Posíláme své básně po Vltavě do moře poezie
Děti ze DDM Ostrov Slaný a všechny příchozí děti nejen a z Prahy skládají své vlastní verše a po-
sílají je po řece do moře poezie. Vystoupí: loutkové divadlo, Jarmila Hannah Čermáková-čtení 
pohádek, Martina Bittnerová-soutěže pro děti.
~~~ Cafe Restaurant YC CERE Podolské nábřeží – Přístav 1. Praha 4-Podolí

po 8. 11. | 18:00 | Nekonečný kraj 
Básničky pošleme do světa v vzduchem v balónu i po vodě v láhvi. Součástí programu i krátký 
příběh z Máchova života zaměřený na jeho výpravy do ,,širého světa“.
~~~ Základní škola Campanus, Jírovcovo náměstí 1782, Praha 4 (akce proběhne v místní poboč-
ce Městské knihovny)

út 9.11. | 17:00 | Autorský večer Literárního Klubu 8 
Zahájení Dnů poezie v MKP. Vzpomínkový večer s autory, kteří stáli u zrodu legendárního Klubu 
8 i u zrodu festivalu Den poezie 
~~~ Ústřední budova Městské knihovny v Praze, Mariánské náměstí 1, galerie poezie, Praha 1

út 9. 11. | 19:00, 21:00 | Večer rumunské a české poezie. 
Ion Mureşan (Rum) a Vít Janota (ČR), 21:00 proběhne promítání rumunského poetického filmu.
~~~ Malostranská Beseda (Videokavárna Trick bar), Malostranské náměstí 21, Praha 1

st 10. 11. | 19:00 | Mikulášek stoletý
Večer připomínající 100. narozeniny básníka Oldřicha Mikuláška. Mikuláškovo „Utrpení starého 
Werthera“ přednese Radim Vašinka, který vás s Irenou Hýskovou provede i stránkami autorova 
stěžejního díla, sbírky „Agogh“, spoluúčinkuje Lucie Vašinková.
~~~ Divadlo Orfeus, Plzeňská 76, Praha 5

út 9. 11. | 19:30 | Setkání s Tadeuszem Dąbrowským
Medailonek ( jeho autorem je překladatel Dąbrowského Jiří Červenka). Organizuje Polský 
institut v Praze ve spolupráci s kavárnou Fra. Tadeusz Dąbrowski *1979 Básník, literární kritik, 
redaktor revue Topos.
~~~ Kavárna Fra, Šafaříkova 15, Praha 2

st 10. 11. | 17:30 | Autorský večer dvou výrazných osobností současné poezie. 
Autorské čtení: Marie Šťastná, Radek Fridrich 
~~~ Ústřední budova Městské knihovny v Praze, Mariánské náměstí 1, galerie poezie, Praha 1

st 10. 11. | 19:00 | Multikulturní večer hudby a poezie. 
František Kostlán a Marwan Al–Solaiman, Janko Horváth, a Nad’a Bilincová  
s hudebním doprovodem Petry Oplištilové
~~~ Malostranská Beseda (Videokavárna Trick bar), Malostranské náměstí 21, Praha 1

st. 10. 11. | 19:00 | Maďarsko-český večer poezie
Účinkují: Gábor Gyukics, Balázs Lázár a Jan K. Faltus se svým experimentálně-poetickým  
hudebním projektem Tohorobův Lipet Grund. 
~~~ Maďarské kulturní středisko v Praze, Rytířská 25-27, Praha 1

st 10. 11. | 19:30 | Autorské čtení Markéty Hejné a Michaela Lorence, poezie, písně, šansony
~~~ Studio Paměť, Soukenická 28, Praha 1

st 10. 11. | 20:00 | Autorské čtení: Robert Antropius, František Jirový, Josef Straka
Tři různí autoři, kteří takto se setkávají poprvé, slibují zajímavý večer.
~~~ pobočka Michle Městské knihovny v Praze, Michelská 1/7, Domov Sue Ryder – kaple

čt 11. 11. | 17:00 | Autorské čtení: J. H. Krchovský, Vít Janota.
Netradiční setkání dvou rozdílných poetik. 
~~~ pobočka Hostivař Městské knihovny v Praze, Golfová 10/910, Praha 15

čt 11. 11. | 19:00 | Večer kult. magazínu Totem.cz a oslava 200. narozenin nejen K. H. Máchy
Přednes poezie a četba z prózy autorů z kulturního magazínu Totem.cz. Ve druhé polovině 
večera vystoupí duo čestných hostů – Dáša Vokatá a Ivan Martin „Magor“ Jirous. Příchozí básníci 
z Totemu slaví své 200. narozeniny, kterých se patrně nedožijí.
~~~ Prostor Underground, Křižíkova 45, 180 00 Praha 8-Karlín

čt. 11. 11. | 19:00 | Maďarsko-český večer poezie
Účinkují: básníci Gábor Gyukics,Balázs Lázár a Tomáš Míka.
~~~ Malostranská Beseda (Videokavárna Trick bar), Malostranské nám. 21, Praha 1

čt 11. 11. | 20:00 | Autorské čtení: Ladislav Puršl, Petr Borkovec  
Budou číst ze svých nedávno vydaných knih a nových textů. 
~~~ pobočka Michle Městské knihovny v Praze, Michelská 1/7, Domov Sue Ryder – kaple

pá 12. 11. | 17:00 | Večer literárního kritika a esejisty Miroslava Chocholatého 
a jeho hostů, převážně z okruhu literární revue Weles 
~~~ Ústřední budova Městské knihovny v Praze, Mariánské náměstí 1, galerie poezie, Praha 1

pá 12. 11. | 19.00 | Autorské čtení anglického básníka a dramatika Neila Andrewa Taylora 
~~~ Anglo–American University Library, Letenská 1, 118 00 Praha 1 

pá 12. 11. | 20:00 | Večer nakladatelství OPUS, Zblov 
Představení nových knih nakladatelství a čtení kmenových autorů a překladatelů 
~~~ pobočka Michle Městské knihovny v Praze, Michelská 1/7, Domov Sue Ryder – kaple

so 13. 11. | 14:00 | Odpoledne literárního a kulturního časopisu H_ALUZE a jeho hostů
Vystoupí redaktoři zmíněného časopisu a jejich hosté, autoři posledních čísel. 
~~~ Ústřední budova Městské knihovny v Praze, Mariánské náměstí 1, galerie poezie, Praha 1

so 13. 11. | 18:00 | Autorské čtení: Petr Střešňák, Libuše Komárková 
Večer poezie Petra Střešňáka a Libuše Komárkové. Hudební doprovod Michal Nikodem. 
~~~ Městská knihovna v Praze, pobočka Michle, Michelská 1/7, divadelní sál Domova Sue Ryder

so 13. 11. | 20:00 | Autorské čtení kmenových autorů almanachu Wagon 
http://www.almanachwagon.cz/
~~~ Carpe Diem, Jičínská 4, Praha 3

ne 14. 11. | 17:00 | Vyhlášení výsledků básnické soutěže pražských gymnázií. 
Pořádá Gymnázium Na Vítězné pláni ve spolupráci s porotci soutěže Miloslavem Topinkou, 
Violou Fischerovou, Rudolfem Matysem. 
~~~ České centrum Praha: Rytířská 31, Praha 1

ne 14. 11. | 19:00 | Autorské čtení Věry Jirousové, Violy Fischerové a Zbyňka Hejdy. 
Hudba, Petr Kroutil 
~~~ České centrum Praha: Rytířská 31, Praha 1

po 15. 11. | 19:00 | Autorské čtení povídek z Totem.cz, Pismak.cz, Literra.cz a cesta do Afriky
Autorské čtení poetických povídek z Totem.cz, Pismak.cz, Literra.cz,  
možnost volného autorského čtení. Ve druhé půlce večera poutavá beseda a promítání s cesto-
vatelem s cestovatelem Jožo Borčinem do oblasti Mustang v Nepálu.
~~~ Podkroví Jindřišské věže, Jindřišská ulice, Praha 1

út 16. 11. | 14:00 | Kni Ho Molení
Vystoupení žáků ZŠ a GPJP
~~~ ZŠ nám. Curieových a osmiletá část GPJ, školní knihovna, náměstí Curieových 2, Praha 1

út 16. 11. | 17:00 | Večer autorů nakladatelství Perplex, Opava 
Opavští autoři Miroslav Černý, Dan Jedlička a Jan Kunze
~~~ pobočka Korunní Městské knihovny v Praze, Korunní 68/2160, klubovna, Praha 10

út 16. 11. | 19:00 | Oslava 200. narozenin Karla Hynka Máchy
Zveme na oslavu 200. narozenin Karla Hynka Máchy. Verše a svíčky s sebou!  
Pořádá Společnost poezie.
~~~ Socha Karla Hynka Máchy, Petřín

út 16. 11. | 19:00 | Uvedení knihy Nejlepší české básně (podzim 2009–podzim 2010)
Slavnostní večer proběhne za účasti editorů Miloslava Topinky a Jakuba Řeháka, dále pak autorů 
v antologii zastoupených. Pořádá vydavatelství Host.
~~~ Kavárna Krásný ztráty, Náprstkova 10, Praha-Staré Město

út 16. 11. | 20:00 | Večer autorského čtení: Miloš Doležal 
Čtení autora knih např. Les nebo Čas dýmu, vystoupí společně s kapelou Pláče kočka 
~~~ pobočka Michle Městské knihovny v Praze, Michelská 1/7, kaple Domova Sue Ryder, 
divadelní sál

st 17. 11. | 19:00 | Čan: Jako když otvíráte dlouhý dlouhý zip na jejích černých šatech večerních
Premiéra nového pořadu poezie českého básníka-emigranta, poezie nevšedních a originálních 
kvalit v přednesu Radima Vašinky.
~~~ Divadlo Orfeus, Plzeňská 76, Praha 6

čt 18. 11. | 17:00 | Autorské čtení: Petr Hruška – Ostrava 
Autorské čtení z knihy s názvem Zelený svetr či poslední sbírky Auta vjíždějí do lodí 
~~~ pobočka Hostivař Městské knihovny v Praze, Golfová 10/910, Praha 15

čt 18. 11. | 17:05 | Ludvík Vaculík: Polepšené pěsničky 
Jan Rokyta – cimbál, Jiří Šlupka Svěrák – klávesy 
Zpívá Cecílie, Ludvík, Wlastenci a každý, kdo si troufne zazpívat u cimbálu
~~~ Akce PEN klub v malém sále Městské knihovny, Mariánské nám. 1/98, Praha 1

čt 18. 11. | 18:00 | Autorské čtení: Ladislav Zedník, Ondřej Lipár, Jonáš Hájek 
Na čtení Petra Hrušky navazuje čtení autorů vzešlých z prostředí literárních serverů. 
~~~ pobočka Hostivař Městské knihovny Praha, Golfová 10/910, Praha 15

čt 18. 11. | 19:00 | Večer Slovenské básně, ve slovenštině a v angličtině – od zborníka “Six 
Slovak Poets”  Mila Haugová, Ivan Štrpka a Igor Hochel, který bude celý večer i moderovat.
~~~ Slovenský institut v Praze, Modrý sál, Jilská 450/16, Praha 1

čt 18. 11. | 19:00, 21:00 | Večer ruské poezie
Své verše přednesou Lyudmila Svirskaja a Boris Goldberg, od 21:00 proběhne promítání ruské-
ho poetického filmu. 
~~~ Malostranská Beseda (Videokavárna Trick bar), Malostranské náměstí 21, Praha 1

pá 19. 11. | 17:30 | Nekonečná krajina mysli
Společné vystoupení žáků tanečního a literárně – dramatického oddělení .
~~~ ZUŠ Lounských, Praha 4-Nusle

pá 19. 11. | 19:00 | Večer přiměřených depresí č. 79
Tradiční večer autorského čtení, živé hudby a milých překvapení. Vystoupí Marta Francová, 
Luciana Klobušovská, Táňa Nováková, Alena Vávrová. Hudba Dagmar Lálová. Uvádí Zora 
Šimůnková. www.zora.bloguje.cz, www.primerenedeprese.cz
~~~ Kavárna Symbiosa, J. Plachty 28, Praha 5 – u Anděla

st 24. 11. | 17:00 | Poetické fórum
Autorské čtení Evy Chourové, Miroslava Zvelebila a jiných básníků.
~~~ Ústřední knihovna MKP, Mariánské náměstí 1, Praha 1

čt 25. 11. | 17:30 | Autorské čtení Terezy Brdečkové a Zafera Senocaka
~~~ Ústřední knihovna MKP, Mariánské náměstí 1, Praha 1

čt 25. 11. | 19:00 | Tradiční a každoroční autorský večer mladých prozaiků a básníků 
~~~ pobočka Pankrác Městské knihovny v Praze, Na Veselí 5/542, Praha 4-Nusle

Roudnice nad Labem
so 20. 11. | 11:00 | Pochod básníků k Litoměřicům
Sraz básníků a příznivců poezie na nádraží, odkud se společně vydáme po turistických značkách 
k Litoměřicům. Pořádá Společnost poezie (tel.: 776 491 155)
~~~ Železniční stanice, Roudnice nad Labem

Sedlčany
po 8.–po 22. 11. | Básničky na schodech do knihovny aneb Schodišťová poezie.
Spolu s dětmi vybereme a přepíšeme verše, které budou zdobit centrální schodiště.

po 8.– po 22. 11. | Strom poezie
Čtenáři napíší své oblíbené verše na připravená jablíčka, hrušky a švestky a zavěsí je na strom 
umístěný v centrální části knihovny. Červ z ovoce si vymiňuje právo zkonzumovat nevhodné 
příspěvky.

po 8.– po 22. 11. | Básničky na vlnách
Básničky děti přepíší a překreslí na ručně vyrobené papírové parníky a lodičky, které pustíme 
po vodě. Pořadí nejrychlejších „básníků a veršů“ vyvěsíme v knihovně na čestné místo.

po 8.– po 22. 11. | Poetické občasníky
Občasná, poeticky laděná, vystoupení dětí z dramatického oboru ZUŠ. Občasníky odstartují 
ve Dnech poezie a nadále budou „občas“ v knihovně hostovat od podzimu do jara.

po 8.– po 22. 11. | Výstavka knih s poezií
Výstavka knih s poezií – dětské oddělení + oddělení pro dospělé.
~~~ vše: Městská knihovna Sedlčany, Kpt. Jaroše 482

Slaný
čt 18. 11. | 16.00 | Promítání filmu MÁJ. 
Beseda s režisérem F. A. Brabcem. 

čt 18. 11. | 18:00 | Přehlídka slánské amatérské tvorby 
Poprvé bude udělen titul Slánský básník. 

čt 18. 11. | 19:00 | Slavnostní ukončení cyklu „ Potkali jsme Karla Hynka...“. 
Závěrečné setkání s Básníkem Ticho a jeho hosty. 
~~~ vše: Knihovna Václava Štecha, Masarykovo náměstí 159

Třeboň
pá 12. 11. | 8:00–12:00 | Přednes vlastní poezie studentů, Karel Hynek Mácha.
Čím je K. H. Mácha blízký dnešnímu středoškolskému studentovi? Nejzdařilejší texty budou 
vystaveny na hl. nástěnce školy.
~~~ Obchodní akademie Třeboň, Táboritská 688 

Ústí nad Labem
st 10. 11. | 19.00 hod | V rámci večerů časopisu H_aluze a Dne poezie... 
...vystoupí liberecký literát, hudebník a performer Pavel Novotný s hudebním doprovodem 
a pražsko–všetatský básník a fotograf Martin Langer.
pořadatel: redakce časopisu H_aluze 
~~~ Café Max , Pivovarská 1939/3

so 20. 11. | 11:00 | Pochod kulturního magazínu Totem.cz a časopisu H_ALUZE do Litoměřic 
Sraz básníků a příznivců poezie na nádraží, odkud se společně vydáme  
po turistických značkách k Litoměřicům (tel.: 773 149 693)
~~~ Železniční stanice, Ústí nad Labem

Valašské Meziříčí
po 8. 11. | odpoledne | Pouštění «poetických lodiček» a «poetických papírových vlaštovek»
Studenti Gymnázia Fr. Palackého napíší haiku na listy papíru, vytvoří z nich lodičky, krabičky, 
vlaštovky či jiné útvary a budou je pouštět po Bečvě či z věže.
~~~ Gymnázium F. Palackého Valašské Meziříčí, řeka Bečva, městská věž

čt 11.– so 13. 11. | 46. Mezinárodní festival poezie
Soutěž amatérských recitátorů z České a Slovenské republiky.  
Další info je dostupné na: http://www.mfp.kzvalmez.cz/
~~~ Kulturní zařízení města Valašského Meziříčí, Komenského 1

čt 11. nebo čt 18.11. (bude upřesněno dle situace ve školách) | 9:00–11:00 | Poezie pro děti
Práce s texty, společná práce na leporelu velkého formátu. Společná práce studentů gymnázia, 
dětí z MŠ a dětí ze speciální třídy MŠ.
Pořádá Gymnázium Františka Palackého.
~~~ Mateřská škola, Krhová 445

Vlachovo Březí
po 8. 11. | během dne | Posíláme verše do moře poezie. 
Po toku Libotyně posílají žáci ZŠ profesora Josefa Brože verše na papírových parníčcích.
~~~ Vlachovo Březí, tok Libotyně

po 22. 11. | 17:00 | Recitace vlastní tvorby
Žáci školy recitují verše ze své vlastní tvorby.
~~~ ZŠ profesora Josefa Brože, Galerie Bomba, Komenského 356

Vsetín
po 8.–po 22. 11. | dopoledne | K. H. Mácha – Život a dílo
Interaktivní program pro studenty Masarykova gymnázia Vsetín
~~~ Komunitní klub Masarykovy veřejné knihovny Vsetín,Dolní náměstí 1356

po 8.–po 22. 11. | 10:00–18:00 | Výstavy knih, zajímavosti ze života a díla KHM
~~~ Masarykova veřejná knihovna Vsetín, Dolní náměstí 1356

út 9. 11. | dopoledne | Najdi správné slovíčko
Co je verš a co je rým, básničku si vyzkouším. Společné doplňování slov do veršované pohádky.
~~~ MVK Vsetín – pobočka, Knihovna pro děti Rokytnice, Dům služeb 412

út 9.–pá 12. 11. | dopoledne | Skládám básně, je mně krásně
Besedy pro 3.–5. třídu ZŠ.  
Děti se stanou malými básníky, po vzoru velkých zkusí vyjádřit obyčejné věci neobyčejně.
~~~ MVK Vsetín – pobočka, Knihovna pro děti, Zvuková knihovna Trávníky, Trávníky 1824

st 10. 11. | 13:00–16:00 | K. H. Mácha – herec, cestovatel, malíř – tvořivá dílna
Kombinace čteného slova a vytváření obrázků. Povídání o hradech spojených s KHM – Bezděz, 
Kokořín, Kunětická hora aj. 
~~~ Komunitní klub Masarykovy veřejné knihovny Vsetín, Dolní náměstí 1356

po 15. 11. | 14:00–17:00 | Podzimní veršování 
Pro děti knihovnického kroužku Knížátka 
Děti si zkusí na téma podzim napsat vlastní báseň.
~~~ MVK Vsetín – pobočka, Knihovna pro děti Luh, Dům služeb 1827

Zlín
po 8. 11. | Moře poezie
Žáci ZŠ Komenského I ve Zlíně posílají své verše po řece Dřevnici do moře poesie.  
Ve spolupráci s knihkupectvím Svatavy Nováčkové ve Zlíně.
~~~ řeka Dřevnice

po 15. 11. | Básník Jiří Šotola /osudy, ukázky díla/
Každý účastník dostane pamětní list. Připravil Mgr. Bohumil Galásek.
~~~ Střední škola pedagogická a sociální Zlín, Česká 4787

po 15. 11. | Básník Miroslav Holub /osudy, ukázky díla/
Každý účastník dostane pamětní list. Připravil Mgr.Bohumil Galásek.
~~~ Střední škola pedagogická a sociální Zlín, Česká 4787

Znojmo
po 15. 11. | 8:00–15:00 | Trocha poezie nikoho nezabije
Projekce – „Trocha poezie nikoho nezabije“  
– ukázky z filmů, ve kterých jsou recitovány verše, zhudebněné verše

po 15. 11. | 8:00–15:00 | Dílna tvůrčího psaní 
Skupina studentů napíše vlastní básně

po 15. 11. | 8:00–15:00 | Naše kniha
Almanach s básněmi, které jsme se od dětství učili v mateřských a dalších školách
~~~ vše: SOU a SOŠ SČMSD Znojmo, s.r.o., Přímětická 1812/50

Žatec
út 16. 11. | Tři dopolední besedy | Nesnil jen Mácha aneb Všichni někam putujeme
Dopolední beseda Vladimíra A. Honse s Vlastimilem Řebcem  
nejen nad jeho novou sbírkou Po/otevřeno.
~~~ SOU a SOŠ, SČMSD, Žatec, s.r.o., Hošťálkovo náměstí 132


