__________________________________________________
Zpravodaj Klubu Literárních novin 3/2016
Vážení předplatitelé, členové Klubu Literárních novin,
po delší odmlce vychází třetí číslo Zpravodaje KLtN, v němž přinášíme novinky týkající se
jak Klubu, tak Literárek a dění v jejich redakci. Budeme rádi za zpětnou vazbu, za vaše
připomínky i názory, kterými nám pomůžete dále vylepšovat a zkvalitňovat naše noviny.
Předchozí Zpravodaje najdete na adrese http://klub.literarky.cz/.
PhDr. Jan Štolba, předseda Spolku pro Literární noviny, z.s.
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

Poděkování za podporu
Velký dík patří vám všem, kteří nás podporují, a to nejen prostřednictvím milých dopisů a
mailů, ale i peněžními dary. Vlna solidarity se zvedla zejména v souvislosti s neudělením
tradičního grantu od Ministerstva kultury ČR, podrobněji jsme o tom psali v Literárkách
v číslech 3 a 4/2016. Vzhledem k tíživé finanční situaci našich novin budeme rádi, když tato
podpora bude i nadále pokračovat. Možnosti jsou následující:
Podporovatel Literárních novin – roční příspěvek 1 200 Kč, obsahuje:
– zdarma doručování Literárních novin se všemi přílohami v hodnotě 708 Kč
– zdarma účast na všech akcích Klubu Literárních novin
– 20% slevu na kurzy pořádané Akademií Literárních novin
– slevy publikované na www.sphere.cz
Mecenáš (významný podporovatel Literárních novin) - roční příspěvek 3 000 Kč
obsahuje:
– zdarma doručování Literárních novin se všemi přílohami v hodnotě 708 Kč
– zdarma účast na všech akcích Klubu Literárních novin
– 30% slevu na kurzy pořádané Akademií Literárních novin
– stříbrnou jehlici Klubu Literárních novin
– slevy publikované na www.sphere.cz
Donátor (zvlášť významný podporovatel Literárních novin), roční příspěvek 5 000 Kč a
více obsahuje:
– zdarma doručování Literárních novin se všemi přílohami v hodnotě 708 Kč
– zdarma účast na všech akcích Klubu Literárních novin
– 40% slevu na kurzy pořádané Akademií Literárních novin
– zlatou jehlici Klubu Literárních novin se zirkonovým kamínkem
– slevy publikované na www.sphere.cz
Podrobnosti o předplatném a jeho ceníku najdete na www.literarky.cz/predplatne

Co je nového v Literárních novinách?
Je toho opravdu hodně. Jak jste si jistě všimli, s příchodem nové grafičky jsme změnili
úpravu Literárních novin, vzhled jejich stránek: jsou pestřejší, přehlednější, písmo
modernější. Týká se to i loga: z tradičního stojacího písma (verzálek) jsme přešli na písmena
malá (minusky). K podstatné „inovaci“ dochází v červencovém čísle 7/2016. Změnili jsme
rozsah a formát magazínu Biblio, který se stal součástí listu. Reagujeme tak na přání řady
čtenářů přinášet aktuálnější informace o dění na knižním trhu, o novinkách z jednotlivých
nakladatelství. Mění se i skladba novin, dále se rozšiřují specializované přílohy, jako je nyní o
historických památkách, chystáme další věnované např. historii a současnosti Obecního domu
v Praze či novinky z činnosti Národní galerie, více informací bude o regionální kultuře.
Uvedené úpravy umožnil i přechod do jiné tiskárny: z MafraPrintu jsme přešli k Novotisku
společnosti Vltava-Labe-Press, který nabízí větší variabilitu rozsahu i barevnosti. Věříme, že
to povede k vaší spokojenosti, i když jsme museli od května přistoupit ke zvýšení ceny novin.
Našim předplatitelům nabízíme různé výhody. Zopakujme si je: kromě toho, že dostávají
noviny přímo do schránek a nemusejí je pracně shánět po trafikách (při jejich počtu přes dva
tisíce je dát do všech v potřebném počtu je opravdu problém), se každý automaticky stává
členem Klubu LtN. Po zaplacení obdrží nejpozději do tří měsíců klubovou věrnostní kartu se
svým jménem, která opravňuje využívat nejrůznější slevy na více než 10 tisících prodejních
míst v České republice, spolupracujících s tímto systémem. Seznam těchto prodejních míst
najdete na www.sphere.cz
Nově jsme zavedli každý měsíc losování z řad předplatitelů: vždy pět z nich dostává
pěknou knížku. Knížku dostane i ten, který si nově v předem vyhlášeném termínu noviny
předplatí. Bonusem pro naše čtenáře je také možnost zhlédnout zdarma dokumentární film
z produkce společnosti Doc Alliance Films: každý měsíc najdete na servisní stránce LtN
přístupový kód.
Literární noviny pokračují v mediálním partnerství s řadou významných projektů a
institucí. Kromě tradičních, jako je Festival spisovatelů Praha, knižní veletrh Svět knihy,
symfonický orchestr FOK, Letní slavnosti staré hudby, jsme navázali kontakt s Galerií
výtvarného umění Ostrava, Národním divadlem v Brně, kulturním klubem Meet Factory
v Praze, s organizací MZV Česká centra. Literární noviny mají pravidelně svůj stánek na
knižních veletrzích v Praze a v Havlíčkově Brodě.
Úspěšně se rozvíjí také činnost našeho webu www.literarky.cz, jehož měsíční návštěvnost
se již blíží půl milionu. Kromě elektronické podoby Literárek (placené), a to jak ve formátu
PDF, tak pro čtečky, přináší i materiály, které se do tištěné podoby novin nedostaly, dále
články, recenze, komentáře, glosy a další útvary psané přímo pro web. Součástí jsou
samozřejmě i blogy předních osobností naší kultury, umění, ale i politiky, nechybí Facebook.

Akademie Literárních novin vstoupila do třetího roku své činnosti
Nápad zřídit při Literárních novinách vzdělávací akademii a využít tak velkého potenciálu
našich spolupracovníků z řad spisovatelů, novinářů, historiků a dalších odborníků, se setkává
se stále větším ohlasem. Akademie již získala akreditaci Ministerstva školství, mládeže a
tělovýchovy a podstatně rozšířila nabídku kurzů. Zájemci, především pedagogové, knihovníci
a lidé z oblasti kultury a vzdělávání, ale i „běžní občané“, si dnes mohou vybrat z více než
desítky kurzů a seminářů konaných nejen tradičně v redakci Literárek, ale např. i
v Krkonoších či v evropských kulturních velkoměstech, jako je Paříž, Berlín, Vídeň či
Petrohrad. Seznam kurzů najdete na našem webu akademie.literarky.cz včetně termínů,
můžete si je také hned objednat. A o co je největší zájem? Určitě o současnou českou
literaturu, literaturu pro děti, následuje tvůrčí psaní s možností výběru různých lektorů a míst
konání, dále mediální problematika a soudobé československé a české dějiny.

Kurzy probíhají v příjemném prostředí redakce LtN v Korunním dvoře v Praze na
Vinohradech.
Foto archiv ALN
Ze Sdružení pro Literární noviny je Spolek pro Literární noviny
Abychom vyhověli liteře nového občanského zákoníku, museli jsme zažádat o změnu názvu a
přejmenovat dosavadní sdružení na spolek. Jeho oficiální název a „nacionále“ tedy jsou:
Spolek pro Literární noviny, z.s.
Korunní 104/810, 10 100 Praha 10
IČ 22897194
Reg. MV ČR pod č.j. VS/1-1/83745/11-R
Č.ú. 2106384195/2700
Připomínáme, že podle stanov Spolku založeném dle zákona č. 89/2012 Sb. občanského
zákoníku se změnou od 1.1. 2014 „se spolčují příznivci měsíčníku pro kritické myšlení
Literární noviny za účelem jeho úspěšného vydávání. Účelem spolku je pomoc a podpora při
vydávání Literární novin, při jeho popularizaci v širokém okruhu čtenářů, při obsahovém,
výrobním a distribučním zabezpečení. Klub Literárních novin pak působí v jeho rámci.“
Zpravodaj Klubu Literárních novin, pro předplatitele a členy vydává v elektronické
podobě Spolek pro Literární noviny, z.s., adresa Korunní 104, 101 00 Praha 10, tel.: 234 221
130, vedoucí redaktor PhDr. Jan Štolba, jstolba@literarky.cz, klub@literarky.cz

