
 
Tisková zpráva 9. 4. 2013, Praha 
 
 
 
SPISOVATEL YASMINA KHADRA V PRAZE 
 
 
V rámci 23. ročníku Festivalu spisovatelů Praha 17. až 19. dubna 
2013 do Prahy zavítá alžírský francouzsky píšící spisovatel 
Mohammed Moulessehoul tvořící pod literárním pseudonymem 
Yasmina Khadra. Tento bývalý armádní důstojník dosáhl 
mezinárodního věhlasu díky svým románům konfrontujícím 
západní a východní pohled na svět.  
 
 
Program: 
 
Středa 17. dubna 2013 
 
17.00 Setkání s autorem a čtení z díla | Nová scéna ND 
Autora uvádí Josef Brož, překladatel a novinář. 
Umělecký text Michal Pavlata. 
 
ve francouzštině | simultánní tlumočení do češtiny a angličtiny 
vstupné: 100 Kč | studenti: 50 Kč 
 
19.00 Gala večer Festivalu | Nová scéna ND 
Diskuze na téma „Revoluce“. 
Účinkují: Yasmina Khadra, Sonallah Ibrahim, Miguel Sousa Tavares. 
Moderuje Tomáš Sedláček. 
 
přestávka 
 
Vystoupení Orhana Pamuka, nositele Nobelovy ceny za literaturu pro rok 2006. 
 
ve francouzštině a angličtině | simultánní tlumočení do češtiny a angličtiny 
vstupné: 300 Kč | studenti a senioři: 150 Kč 
 
Rezervace vstupenek na novascena@narodni-divadlo.cz. 
 
Pátek 19. dubna 2013 
 
18.30 Promítání filmu Morituri | Kino 35, Francouzský institut v Praze 
Film vznikl na motivy románu Yasminy Khadry, za účasti autora. 
 
Okacha Touita (Francie, Alžírsko, 2007, 1h56).  
Hrají Miloud Khetib, Azzedine Bouraghda, Boualem Benani. 
Rok 1990. Alžírskem zmítá občanská válka a pro padesátiletého policejního komisaře 
Brahima Lloba je pronásledování muslimských radikálů na denním pořádku. Ti si ho však 
vybrali za svůj oblíbený cíl, proto chodí každé ráno do práce do Ústředního komisariátu v 
Alžíru se žaludkem staženým strachem. Současné politické garnituře je trnem v oku, 
protože se chystá vydat udavačskou knihu plnou odhalení nazvanou Morituri. Llob je nucen 
odejít do předčasného důchodu, bude si ho však moci užít? 
 
ve francouzštině | s českými titulky 
vstupné: 95 Kč | pro návštěvníky Festivalu spisovatelů Praha snížené vstupné 70 Kč 
 
Online rezervace vstupenek na http://www.ifp.cz/Reservation-en-ligne.  



 
 
 
Biografie: 
 
Jeden z velkých vypravěčů moderní doby se narodil roku 1955 v Kenadse v Alžírsku, kde 
později sloužil řadu let jako vysoký důstojník alžírské armády pod vlastním jménem 
Mohammed Moulessehoul. Literární pseudonym Yasmina Khadra – „zelený jasmín“ – podle 
jmen své manželky si zvolil, aby se vyhnul vojenské cenzuře. V roce 2000 se uchýlil do 
exilu ve Francii, v současnosti žije v Paříži. 
Z jeho obsáhlého prozaického díla vyšly česky romány Černá vdova a Kábulské vlaštovky. 
„Varujte se těch, kteří k vám promlouvají o věcech důležitějších, než je váš život. Ti lidé 
lžou. Chtějí vás využít. Mají spoustu řečí o velkých ideálech a vrcholných obětech, naslibují 
vám věčnou slávu za pár kapek vaší krve. Neposlouchejte je. A nikdy nezapomeňte: nic, 
absolutně nic není důležitější než váš život. To je to jediné, co vám skutečně patří.“ 
 
Ukázky z díla a rozhovor s autorem na http://www.pwf.cz/archivy/autori/yasmina-
khadra/cz/.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Francouzský institut v Praze je multidisciplinárním kulturním centrem a jazykovou školou. Jeho 
cílem je přiblížit aktuální francouzskou kulturu, hostit nevšední projekty, uvádět odvážná a 
novátorská díla, iniciovat setkání mezi českými a francouzskými umělci a rozvíjet stále plodné 
vztahy mezi oběma zeměmi se silnou kulturní tradicí. Ponořte se do jedinečného frankofonního 
prostředí, a to prostřednictvím kina, mediatéky, galerie, knihkupectví a kavárny. 
www.ifp.cz  
 
Festival spisovatelů Praha není jen literárním festivalem, ale také institucí nesoucí stejnojmenný 
název. Nadační fond FSP finančně zajišťuje pořádání každoročních literárních setkání 
nejvýznamnějších světových spisovatelů a literárních osobností v Praze, spojených s autorskými 
čteními, prezentací knih, besedami a přinášením toho podstatného ze světového literárního dění do 
České republiky, ale také zaštiťuje další projekty, jako jsou výstavy, publikace, katalogy, 
videoprojekce, výroční ceny za svobodu projevu a za filantropii.  
www.pwf.cz   
 
 

Kontakt: 
 

Francouzský institut v Praze, Štěpánská 35, Praha 1 
Kateřina Nevečeřalová, tel. 221 401 022, katerina.neveceral@ifp.cz 

Iva Dubská, tel. 221 401 037, iva.dubska@ifp.cz 
 

Festival spisovatelů Praha 
Guillaume Basset, tel. 777 569 725, guillaume.basset@pwf.cz  

www.ifp.cz / www.pwf.cz 


