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Nikoliv kavárna nad Prahou, nýbrž literární dům – pro zájemce a příznivce 

kdysi věhlasného „pražského kruhu“, který tvořili Franz Kafka, Max Brod, 

Egon Erwin Kisch a další zdejší autoři německého jazyka – a zároveň 

vhodné místo pro setkávání přátel soudobé pražské literatury. 

 

Lenka Reinerová 
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Slovo úvodem  
 
Zdá se mi, že to není tak dávno, co jsme seděly 

s Lenkou Reinerovou v kavárně Dolce Vita v Široké 

ulici a povídaly si. Markétko, představte si, že mi 

nějaká paní z Gerbrunnu chce věnovat knihovnu 

s pražskou německou literaturou. Ví, že je mým snem založit Museum pražské německé 

literatury. Už o tom mluvíme s Františkem Černým dvacet let. Z Gerbrunnu? A není to 

paní Katherina Holzheuer? U té jsem minulý týden spala přímo mezi knihami. Tak 

pojďme museum založit, ale musí mít právní status. Bylo to na podzim roku 2003. 

 

V červnu 2004 byl úředně založen Nadační fond názvem Pražský literární dům autorů 

německého jazyka. Nestalo by se bez podpory Centra Franze Kafky, Česko-německého 

fondu budoucnosti a entusiasmu Jany Šebkové, Tomáše Kafky, Františka Černého a 

prvního finančního dárce Ivana Binara /právě dostal honorář/, Davida Stechera a dalších 

členů dnešní správní a dozorčí rady. Nadace Roberta Bosche umožnila přijmout 

managera, dnes ředitelku Lucii Černohousovou, a také aby bylo na tužky, telefony a 

počítač.  

 

Dnes je Literaturhaus etablovanou kulturní institucí s bohatým programem. Umožňuje 

jako jediný v této republice výměnné studijní pobyty spisovatelů. Má už své vlastní sídlo 

v půvabném domku v Ječné ulici. Našel si své přátele, příznivce a sponzory. 

Spolupracuje s mnoha institucemi u nás i v zahraničí.  

 

Kavárna Dolce Vita už neexistuje, Lenka Reinerová se bohužel otevření nového sídla 

nedožila, ale přece jen se jí sen splnil a určitě má radost, když sedí v Kavárně nad Prahou 

a vidí, jak si Literaturhaus dobře vede. Na tom má velkou zásluhu dnešní ředitelka. Jen 

tak dál. Literárních institucí není nikdy dost!  

 

 

Dr. Markéta Mališová 
zakládající členka a místopředsedkyně správní rady  
nadačního fondu Pražský literární dům autorů německého jazyka a 
ředitelka Centra Franze Kafky 
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Základní údaje 
 
Název: Pražský literární dům autorů německého jazyka, nadační fond 
 
Sídlo: Rytířská 1, Praha 1, 110 00 
 
Právní forma: nadační fond 
 
IČO: 27173364 
 
DIČ: CZ27173364 
 
Datum založení: 8. září 2004 
 
Registrace: N 532 vedená u Městského rejstříkového soudu v Praze 
 
 
Hlavní předmět činnosti: 
 

- oživení tradice a kulturního dědictví německy psané literatury na českém území 

 

- shromažďování a rozšiřování poznatků o životě a dílech německy píšících autorů z 

různých oblastí dnešní ČR se zvláštním zřetelem na tzv. „pražský kruh“ 

 

- organizace kulturních a vzdělávacích akcí, výstav, besed, autorských čtení, odborných 

přednášek, konferencí s českou i zahraniční účastí 

 

- provoz knihovny s primární a sekundární literaturou k německy psané literatuře z 

Čech a Moravy 

 

- podpora poznávání a studia historie německojazyčné menšiny na území dnešní ČR 

 

- tvůrčí stipendia jako pravidelné výměnné pobyty českých a zahraničních autorů 

 

 

Kontakt: adresa: Ječná 11, 120 00 Praha 2 

web: www.prager-literaturhaus.com 

e-mail: info@prager-literaturhaus.com 

tel.: (+420) 222 540 536 
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Poslání Pražského literárního domu 
 
Nadační fond Pražský literární dům autorů německého jazyka byl založen roku 2004 

za účelem zajišťování prostředků na zřízení literárního domu, kterým by Praha, resp. 

Česká republika získala kulturní středisko dokumentující jedinečný fenomén německé 

literatury pocházející z českých zemí a jehož zpřístupnění veřejnosti dosud chybělo. 

Zakladateli nadačního fondu jsou poslední pražská německy píšící autorka Lenka 

Reinerová, velvyslanec v.v. František Černý a Společnost Franze Kafky v osobě prof. 

Kurta Krolopa. 

 

Mezi hlavní cíle nadačního fondu patří podporovat poznávání a studium historie 

německy psané literatury na českém území a šířit povědomí o pražských německy 

píšících autorech, kterými jsou kromě známých jmen a osobností Franze Kafky, Maxe 

Broda, Franze Werfela, Egona Erwina Kische, Rainera Marii Rilka také méně známí a 

stejně zajímaví autoři jako Johannes Urzidil, Josef Mühlberger, Rudolf Fuchs, Paul 

Leppin, Hans Natonek a mnoho dalších. Za tímto účelem organizuje Pražský literární 

dům kulturní a vzdělávací akce, výstavy, besedy, autorská čtení, odborné přednášky a 

konference s českou i zahraniční účastí. Od roku 2007 jsou k dispozici registrovaná 

Knihovna Pražského literárního domu, která obsahuje kolem 1200 svazků primární a 

sekundární literatury k tématu německá literatura z Prahy, Čech a Moravy. Základní 

fundus knihovny obdržel Pražský literární dům od Katherinny Holzheuer ze SRN. 

 

Pražský literární dům autorů německého jazyka oživuje literární tradici Prahy a českých 

zemí jako místa střetávání a prolínání evropských kultur i tím, že udílí pobytová 

spisovatelská stipendia současným českým a zahraničním autorům. Cílem tohoto 

programu je vzájemné setkávání a prolínání kultur a sbírání inspirace.  
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Organizační struktura 
 

Organizační struktura vychází z právní formy nadačního fondu, kterou tvoří zakladatelé 

nadačního fondu, členové správní rady, členové dozorčí rady i poradní výbor a 

spolupracovníci. Všichni členové nadačního fondu vykonávají svou funkci bez nároku 

na honorář, za což jim srdečně děkujeme. Výkonné funkce s výjimkou praktikantských 

pozic jsou finančně ohodnocené. 

 

Zakladatelé: Lenka Reinerová, František Černý, Kurt Krolop 

 

Správní rada: František Černý (předseda), Markéta Mališová (místopředsedkyně), Kurt 

Krolop, Ivan Binar, Jana Šebková, Viera Glosíková  

Dozorčí rada: Miloš Bárta (předseda), Zdeněk Eis, David Stecher, Jan Šícha 

 

Poradní výbor: Peter Becher, Joachim Dvořák, Jiří Gruša, Tomáš Jelínek, Pavel Kosatík, 

Václav Maidl, Uwe Müller, Marek Nekula, Luboš Palata, Dušan Pařízek, Milan Tvrdík, 

Alena Wagnerová 

 

Ředitelka: Lucie Černohousová 

Asistentka: Jana Klika 

Koordinátorka: Veronika Dudková 

Ekonom: firma Auditor – účetní PLD Jana Hirková, mzdové Marta Poledníková, daňový 

poradce – Iva Procházková 

 
 

ZAKLADATELÉ 

 

DOZORČÍ RADA        SPRÁVNÍ RADA   PORADNÍ VÝBOR 

(kontrolní orgán)    (statutární orgán)    (poradní orgán) 

 

ŘEDITELKA 

(výkonná funkce) 

 
ASISTENTKA | PROGRAMOVÁ KOORDINÁTORKA | EKONOM | PRAKTIKANTI 
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Přehled činnosti v roce 2009 
 
Kulturní akce 

V roce 2009 zrealizoval Pražský literární dům 23 literárních akcí ve vlastní režii a 

celkem sedmkrát se stal partnerem jiných akcí. V tomtéž časovém rozmezí navštívilo 

akce PLD 1.883 posluchačů.  

 

18. 1. – Kaffee-Kuchen Literatur – čtení z díla Hugo Saluse. Hosté Zdeněk Mareček a 
Thomas Kirschner. Místo: Krásný ztráty. 

 

10. 2. – Ossip Schubin – v rámci literárně-dramatického večera představil Thomas 
Kirschner méně známou, avšak pro česko-německou kulturní scénu přelomu 19. a 20. 
století významnou pražskou autorku /femme fatal/ a její dílo. Hudebně scénické čtení 
Schauernovelle O. Schubina v podání Münchener Kammermusik-Ensemble. 

 

15. 2. – Kaffee-Kuchen-Literatur – literární večer a čtení k 120. výročí narození 
pražského novináře, spisovatele a bytostného demokrata Ludwiga Windera. Hosté: 
Alena Wagnerová (SRN) a Jindra Broukalová (Praha). Místo: Krásný ztráty. 

 

12.–15. 3. – Pražský literární dům na Lipském knižním veletrhu: 

12. 3. – Messerallye – v rámci rallye pro žáky a děti na knižním veletrhu 
v Lipsku vytvořil PLD jedno z kontaktních míst, které informovalo o Praze a 
jejím kulturním dědictví. 

14. 3. – Nikoli kavárna nad Prahou, nýbrž literární dům – Odkaz pražské 
německé autorky Lenky Reinerové. Diskuze s prvními stipendisty Pražského 
literárního domu Peterem Härtlingem a Radkou Denemarkovou. 

15. 3. – Nikoli kavárna nad Prahou, nýbrž literární dům – Druhá diskuze se 
stipendisty Pražského literárního domu Peterem Härtlingem a Radkou 
Denemarkovou, tentokrát ve stánku televizní stanice ARTE. V televizním 
přenosu. 

2. 4. – J. B. Foerster a P. Eisner: „Poutníci“ – Literárně-hudební večer o prolínání česko-
německé kultury v oblasti literatury a hudby na příkladu dvou prostředníků mezi těmito 
kulturami: J. B. Foerstera a Pavla Eisnera. Akce pořádaná k 150. výročí narození J. B. 
Foerstera a 120. výročí narození Pavla Eisnera ve spolupráci s partnerským městem hl.m. 
Prahy, hanzovním městem Hamburk s pěvkyní Olgou Černou (Hamburk), klavíristou 
Matthiasem Veitem (Hamburk) a recitátorem Rudolfem Pellarem (Praha). Místo: 
Foerstrův sál. 
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16.–18. 4. – Česko-německé soužití v literatuře pro děti a mládež: 

16. 4. – Rozdělené osudy | Příběhy dětí – Česko-německé stýkání a potýkání, 
tentokrát z pohledu dětí. Pořad navazující na listopadové sympozium se zabýval 
otázkou, jaký obraz nabízejí díla německých autorů narozených v Čechách, kteří 
literárně zachycují vlastní dětství. Tři autoři představili četbou ukázek své dílo a 
diskutovali na dané téma. Hosté: Jenny Poláková (Olomouc), Annelies Schwarz 
(Hannover), Ilse Tielsch (Vídeň), Gerold Tietz (Esslingen), Ondřej Matějka 
(Praha).  

16. 4. – Workshop s Annelies Schwarz na gymnáziu Na Pražačce, Praha 3. 

17. 4. dopoledne – Workshop s Annelies Schwarz na základní škole Kladská, 
Praha 3. 

- Čtení s Ilse Tielsch na rakouském gymnáziu v Praze, Ortenovo nám.  

večer – Noc, kdy se píší příběhy – „Noc se spisovatelkou“ – nabídla dětem 
předškolního a nižšího školního věku příležitost setkat se opravdovou autorkou. 
Spolu s Radkou Denemarkovou absolvovaly večerní program spojený se 
společným čtením, hraním, psaním a povídáním, následným společným 
přenocováním. Pobyt ukončla společná snídaně i s rodiči. 

 

15. 5. – Milena Oda na Světě knihy – autorské čtení mladé české německy píšící 
spisovatelky (nominace na Cenu Ingeborg Bachmannové v roce 2008). Moderace Hana 
Linhartová (Praha). 

 

17. 5. – Den pootevřených dveří – Nové sídlo Pražského literárního domu otevřelo v den 
93. narozenin Lenky Reinerové poprvé své brány. S doprovodným literárním 
programem. Hosté: Petr Čichoň (Brno), Julia Hadwiger (Praha), Kurt Krolop (Praha), 
Milena Oda (Berlín). 

 

30. 5. – Pražský literární dům slavil 20 let svobody – PLD se představil v rámci oslav 
dvacátého výročí pádu berlínské zdi, které pod názvem „20 let svobody: Německo 
děkuje!“ pořádalo německé ministerstvo zahraničí.  

 

4. 6. - „Já chtěl bych stárnout jako starý strom” – literární večer u příležitosti 100. výročí 
narození básníka a prozaika Louise Fürnberga s účastí autorových dětí. Hosté: Viera 
Glosíková (Praha), Alena Fürnberg (Lipsko), Rosemarie Poschmann (Výmar), 
Christian Rühmkorf (Praha). Místo: Galerie Ve Smečkách. 

 

27. 6. – Všechny barvy života – pocta Lence Reinerové – vzpomínkový večer na 
pražskou německy píšící spisovatelku Lenku Reinerovou (1916–2008) spojený s křtem 
nově vydané knihy v češtině Lodní lístek. Hosté: Viera Glosíková, Anna Mladějovská 
(Londýn), Joachim Dvořák, Zuzana Stivínová, Místo: Kino Světozor. 
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1. 8. – 30. 9. – Tvůrčí stipendijní pobyt spisovatele Tilmana Rammstedta v Praze. – 
Stipendistou PLD byl tentokrát nositel Ceny Ingeborg Bachmannové Tilmann 
Rammstedt. 

 

26. 8. – Čtení stipendisty Pražského literárního domu Tilmana Rammstedta na lodi – 
stipendista PLD Tilmann Ramstedt četl ze svého románu Čínský císař, který koncem 
roku 2009 vyjde v Nakladatelství Lidové noviny v českém překladu. 

 

20. 9. – Kaffee-Kuchen-Literatur – Čtení z dopisů spisovatele Rainera Marii Rilka a české 
hraběnky Sidonie Nádherné. O jejich vztahu promluvil vydavatel jejich korespondence, 
prof. Joachim Storck (Freiburg). 

 

23. 9. – Koncert skupiny FÖN – vystoupení hudebně-literární skupiny z Berlína, jejímž 
členem je stipendista PLD Tilman Rammstedt. Další účinkující: Bruno Franceschini, 
Michael Ebmayer a Florian Werner. Místo: Café Černá labuť. 

 
9. 10. – Kulturní krajina – projektkové fórum 09  
V roce 2007 inicioval Pražský literární dům internetový projekt Kulturní krajina, jenž má 
spojovat české instituce, organizace a angažované jednotlivce, kteří se u nás zabývají 
německou historií a kulturou z českých zemí. Jedná se již o poměrně značný počet a stále 
přibývají. Cílem bylo propojit instituce, vytvořit jim platformu pro prezentaci a 
vzájemnou výměnu a navíc je dále vzdělávat. Součástí projetkového fóra byla prezentace 
projektů, přednáška vybraných projektů a dva workshopy na téma fundraising a PR. 
Místo: Městská část Praha 2. 

 

12. 10. „Strmou stezkou” – literární večer k 100. výročí narození německy píšícího autora 
Franze Baermanna Steinera (1909 Praha – 1952 Oxford), jednoho z posledních 
představitelů pražské literatury, prozaika, filozofa a etnologa. Hosté: Prof. Jeremy Adler 
(Londýn), Ulrich van Loyen (Mnichov). Místo konání: Pražský literární dům, Ječná 11. 

 

15. 10. Kaffee-Kuchen-Literatur – Literární večer a čtení z díla aktivního sociálního 
demokrata a dělnického básníka Josefa Hofbauera. Hosté: Thomas Oellermann, Gerald 
Schubert. Místo konání: Krásný ztráty. 

 
12. 11. Čtení stipendisty Pražského literárního domu – Andreas Martin Widmann. 
Místo konání: Pražský literární dům, Ječná 11, Praha 2. 

 
19. 11. Pražský literární dům hostem Literárního archivu Sulzbach-Rosenberg 
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Pražský literární dům se představil spolu se dvěma autory Milenou Odou a Luďkem 
Navarou v německém městě Sulzbach-Rosenberg. Místo konání: Rosenberger Straße 9, 
92237 Sulzbach-Rosenberg. 
 

25. 11. – „Kochgeschichten – Komm, wir kochen…“ 
Prezentace společného projektu PLD, o.s. Jo-Yo a Česko-německé školky pod záštitou 
Reginy Haindl, manželky německého velvyslance. Místo: Velvyslanectví SRN, Praha. 

 

8. 12. – Peter Becher: Noční let.  
Autorské čtení a prezentace nové beletristické knihy Noční let německého autora s 
česko-rakouskými kořeny Petera Bechera, který už řadu let výrazně přispívá k 
poznávání společné historie. 

 
10. 12. – Kaffee-Kuchen-Literatur 
Čtení ze zimních Pověstí z Čech, jak je v devatenáctém století zapsal Joseph Virgil 
Grohmann. Kniha nedávno vyšla v českém jazyce. Autora i ukázky představí 
překladatel Radovan Charvát. Host: Radovan Charvát, překladatel. Místo konání: Ječná 
11, Praha 2. 

 

Pražský literární dům jako partner nebo host jiných akcí 

 

25.–27. 3. – Praha-Prag 1900–1945 – Mezinárodní konference na téma Prahy jako města 
několika kultur, dvou jazyků a mnoha prostředníků. Ve spolupráci s mnichovským 
Spolkem Adalberta Stiftera. Místo: Goethe-Institut Praha. 

 

3. 5. – Noc literatury – V rámci čtení pořádaného na různých netradičních místech Prahy 
představil Pražský literární dům mladou autorku Milenu Odu. Ve spolupráci s Českým 
centrem. Místo: Městská knihovna v Praze. 

 

18. 9. – Pražský literární dům hostem 13. Hornoplánských rozprav – PLD se představil 
na pravidelném česko-německém setkání, které si klade za cíl rozvíjet česko-německý 
dialog. Místo: Horní Planá.  

 

19. – 20. 9. – 2. literární festival ve Schlitzu – Pražský literární dům představil svou 
činnost na pódiové diskuzi v hesenském Schlitzu. Současně zde vystoupili dva čeští 
autoři a stipendisté PLD Radka Denemarková a Petr Čichoň. Pořádala 
Landesmusikakademie Hessen. Místo: Schlitz (SRN). 
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22. 10. – Panelová diskuze v rámci „Rozhovorů přes hranice“. Centrum Bavaria 
Bohemia Schönsee. 

 

28. 10. – Wider des Vergessens – Radek Fridrich. Čtení českého stipendisty PLD v SRN. 
Literaturbüro Lassalllestr. 15, Kassel. 

 

24. 11. – Literární archiv Sulzbach-Rosenberg hostem Pražského literárního domu 

Ředitelka Literárního archivu Sulzbach-Rosenberg představí svou instituci a dva autory, 
Bernharda Setzweina a Wernera Fritsche. Zároveň se bude zahajovat výstava Literární 
sousedství. Česko-německé literární vztahy mezi Pražským jarem a Sametovou 
revolucí, kterou připravil Literární archiv Sulzbach-Rosenberg. Místo konání: Pražský 
literární dům. 

 
Knihovna 
 
Knihovna Pražského literárního domu, jejíž základ tvoří dar od Katheriny Holzheuer, 
byla po smrti Lenky Reinerové přeregistrována u MK ČR na Knihovnu Lenky 
Reinerové. V tomto roce jsme od Anny Mladějovské, dědičky odkazu Lenky Reinerové, 
získali většinu knih z osobní knihovny Lenky Reinerové. Tímto děkujeme a zveme 
návštěvníky k nahlédnutí. Kromě průřezu životem Lenky Reinerové je zde možné nalézt 
celkový přehled vydání časopisu Im Herzen Europas. 
Navíc v průběhu roku 2009 do knihovny přibylo 20 nových svazků německy píšících 
autorů z českých zemí.  
Otevírací doba knihovny je ve středu od 9 do 16 hodin nebo po předchozí telefonické či 
emailové domluvě. 
 
Tvůrčí spisovatelské stipendium 
 
V roce 2009 v rámci programu tvůrčích spisovatelských stipendií vycestovali do SRN 
dva čeští autoři: Radek Fridrich a Luděk Navara. Jedná se o projekt výměny spisovatelů 
ve spolupráci s Hessischer Literaturrat e.V. Měsíční rezidenční pobyt českého autora v 
německém Wiesbadenu a německého autora v Praze má za cíl poskytnout autorovi 
prostor pro tvůrčí činnost, umožnit mu prezentaci jeho díla na čteních a jiných akcích v 
místě pobytu, poznat zahraniční literární scénu a navázat kontakty s novými lidmi.  
V Praze v tomto roce pobývali Tilman Rammstedt, nositel Ceny Ingeborg , a začínající 

autor Andreas Martin Widmann. 

Od tohoto roku se program realizuje s podporou Česko-německého fondu budoucnosti. 
Děkujeme za přízeň. 
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Práce s veřejností a médii 
 
Činnost Pražského literárního domu se díky systematické kulturní a mediální práci  
dostala do povědomí veřejnosti, což lze zpětně dokázat na návštěvnosti jednotlivých 
akcí a také na prezentaci Pražského literárního domu v médiích. Přehled vybraných 
mediálních výstupů je možné nalézt osobně v prostorách Pražského literárního domu. 
Děkujeme firmě Donath-Burson-Marsteller za bezplatný mediální servis. 
 

Kdo čte, ten o nás uslyší! 
www.prager-literaturhaus.com 

 
Poděkování 
 
Pražský literární dům by chtěl vyjádřit své poděkování za podporu a vstřícnost 
následujícím partnerům: 
 
Hlavní partneři: 
Nadace Roberta Bosche 
E.ON Česká republika 
Česko-německý fond budoucnosti 
MK ČR 
 
Partneři: 
Giese & Partner  
Pražská plynárenská 
AUDITOR 
advokátní kancelář Uhlíř & Homola 
Vienna International 
Magistrát hlavního města Prahy 
Městská část Praha 2  
 
Mediální partneři: 
Prager Zeitung 
Český rozhlas 7 
Tschechien-online 
D|B|M partners in communications 
Art-D 
 
Partneři akcí: 
Česko-německá školka Vinohrady / Kids Company, Dětské sdružení Jo-Yo při Základní 
škole česko-německého porozumění, Hessischer Literaturrat e.V., Konrad-Adenauer-
Stiftung, Literární archiv Sulzbach-Rosenberg, Literární colloquium Berlín, Literární dům 
Hamburg, Městská knihovna v Praze, Rakouské gymnázium, Svět knihy, Velvyslanectví 
spolkové republiky Německo. 
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Spřízněné instituce: 
Goethe Institut Prag, Společnost Franze Kafky, České centrum Praha, Divadlo 
Komedie, katedry germánských studií Univerzity Karlovy, Masarykovy Univerzity a 
Univerzity Palackého, Knihovna Ústavu germánských studií FF UK, Židovské 
muzeum, Rakouské kulturní fórum, Spolek Cáchy-Praha a další. 
 
 
 

Zpráva o hospodaření 

 

Finanční zpráva  

 

AKTIVA (v tis. Kč) 

 
 
AKTIVA (v tis. Kč) 

Krátkodobý majetek celkem 2.248 

Pohledávky  29 

Krátkodobý finanční majetek 2.212 

Aktiva celkem 1. 588 

 
 
PASIVA (v tis. Kč) 

Vlastní zdroje celkem  -30 

Vlastní jmění 4 

Výsledek hospodaření celkem          -34 

Cizí zdroje celkem  2.278 

Krátkodobé závazky celkem   55 

Jiná pasiva celkem 2.223 

Pasiva celkem 2.248 
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VÝKAZ ZISKU A ZTRÁT PRO NPO V PLNÉM ROZSAHU (CELKEM) 

NÁKLADY (v tis. Kč) 

Spotřebované nákupy celkem 264 

Služby celkem   1.334 

Osobní náklady celkem    321 

Daně a doplatky celkem 8 

Ostatní náklady celkem  34 

Náklady celkem   1.961 

 
VÝNOSY 

Tržby za vlastní výkony a zboží celkem 11 

Ostatní výnosy celkem 39 

Přijaté příspěvky celkem 1.911 

Výnosy celkem 1.961 

 
Výsledek hospodaření za období 1.1.2009 až 31.12.2009 byl v nulové výši. 

Výše zapsaného jmění zůstala nezměněna 4.000,-Kč.  

 

Přehled finančních darů 

 
Za finanční podporu v roce 2009 děkujeme: 

Nadaci Roberta Bosche  369.277,- Kč 

MK ČR celkem  408.000,- Kč 

Pražské plynárenské  130.000,- Kč 

Giese 100.000,-Kč 

Česká spořitelna 50.000,-Kč 

Magistrátu hlavního města Prahy  50.000,- Kč 

Raiffeisen Leasing s.r.o.  30.000,- Kč 

Městská část Praha 5 20.000,-Kč 

Velvyslanectví SRN v Praze  18 300,- Kč 

Hessischer Literaturrat 17.596,-Kč 

Pragoplyn 15.000,-Kč 

Drobní dárci celkem 7.699,-Kč 
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Náš velký dík patří též soukromým dárcům: Brunhilde Riedler, Ferdové Haně, spolku 

ETFUK, Zdenku Marečkovi, Johannesu Schwenke a H.J. Finkovi. 

 

Závěrečné slovo 

 
Vážení přátelé, 
 
je dobré jednou za čas bilancovat a výroční zprávy se k tomu přímo nabízejí.  
 
Jak jste si výše již přečetli nebo pokud pravidelně sledujete naši činnost, víte, že to byl 
rok velmi rozmanitý. K jeho vrcholům osobně počítám literárně-hudební večer o Aloisii 
Kirschnerové v nádherném zrcadlovém sále Clam-Gallasova paláce nebo prezentaci 
Pražského literárního domu a jeho prvních stipendistů, Petera Härtlinga a Radky 
Denemarkové, v televizi ARTE a na Lipském knižním veletrhu.  
 
Naši zakladatelku Lenku Reinerovou jsme společně s jejím českým nakladatelem 
Joachimem Dvořákem připomněli rok od jejího úmrtí odhalením pamětní desky v ulici 
Plzeňská. 
 
A možná nejdůležitějším milníkem ve vývoji Pražského literárního domu bylo otevření 
nově získaného sídla v Ječné 11, Praha 2.  
 
To vše však bylo možné i díky Vašemu zájmu a podpoře. Ráda bych Vám proto jménem 
našeho týmu a nadačního fondu srdečně a upřímně poděkovala za podporu, kterou nám 
dáváte pocítit, že stojíte při nás. 
 
S pozdravem,  
 

 
Lucie Černohousová, Ph.D. 
ředitelka 
 
V Praze, dne 25. března 2010 


