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Zpravodaj Klubu Literárních novin 2/2015
Vážení členové Klubu Literárních novin,
přichází k vám druhé číslo Zpravodaje Klubu Literárních novin, v němž přinášíme
novinky týkající se jak Klubu, tak Literárek, dění v jejich redakci. Rádi budeme za zpětnou
vazbu, za vaše připomínky i názory, kterými nám pomůžete dále vylepšovat a zkvalitňovat
naše noviny.
PhDr. Jan Štolba, předseda Sdružení pro Literární noviny
Korunní 104, 101 00 Praha 10 Tel.: 234 221 130, mob. 722 956 179
e-mail: jstolba@literarky.cz klub@literarky.cz
web www.literarky.cz , http://klub.literarky.cz

Nové výhody pro členy Klubu:
-

zde najdete aktualizovaný seznam míst se slevou na klubovou kartu Klubu Literárních
novin, platný od února 2015:
nabídka od února
2015.pdf

-

slevu 30% nově získáte na klubovou kartu při vstupném do Galerie hl.m.Prahy a slevu
20% na vybrané koncerty FOK
4x do roka (termíny včas oznámíme) obdržíte zdarma voucher na stažení 4
dokumentárních snímků distribuční společnosti Doc Alliance Films
4x do roka vylosujeme tři předplatitele, kteří obdrží zdarma lístky do Divadla komedie
nebo do Divadla v Dlouhé

Průzkum
Jak jste jistě zaregistrovali, připravila redakce jak v tištěné, tak elektronické verzi Literárek
čtenářský průzkum. Jeho cílem je opět po dvou letech zjistit, jak se naše noviny dále vyvíjejí a
zda odpovídají představám čtenářů. Budeme tedy rádi, když nám odpovíte. Průzkum najdete
v čísle 2/2015 na straně 16 nebo v elektronické verzi na www.literarky.cz. S jeho výsledky
vás samozřejmě seznámíme.

Informace
-

-

-

-

naše kolegyně Kamila Boháčková se koncem ledna stala podruhé maminkou: povila
zdravou dceru Marjánku, blahopřejeme!
Literární noviny se tradičně zúčastní jako vystavovatelé 5. Ostravského knižního
veletrhu ve dnech 6. – 8. března na výstavišti Černá louka. Přijďte se podívat, těšíme
se na vás!
v rámci Akademie Literárních novin se na podzim ( od 14.9. do 18.9.) uskuteční kurz
tvůrčího psaní v Paříži. Je určen všem, kteří se chtějí nejen inspirovat kouzelnou
atmosférou města, ale naučit se pod vedením šéfredaktora LtN Petra Bílka základům
„spisovatelského“ umění. Podrobnosti najdete na adrese:
http://akademie.literarky.cz/kurzy/tvurci-psani-v-parizi
pro mecenáše a donátory jsou již ve výrobě slíbené jehlice. Doufáme, že nebude příliš
dlouho trvat.
Literární noviny jsou v současné době mediálními partnery téměř padesátky
významných kulturních akcí či institucí. Naše logo můžete vidět např. na koncertech
FOK, při festivalech Dvořákova Praha, Letních slavnostech staré hudby, na
jihlavském mezinárodním filmovém festivalu dokumentárních filmů, při výstavách
pokračují kurzy Akademie Literárních novin: jejich aktuální seznam najdete na
http://akademie.literarky.cz/
pro čtenáře ze západních Čech, ale i pro ty, kteří si mohou naladit ČRo Plzeň, máme
tip: v úterý 3. března bude od 11 hodin v živém vysílání odpovídat na otázky
šéfredaktor Literárních novin Petr Bílek.

