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10.00–11.00 FANTASY & SCI-FI – PrAvé křídlo5
Sexuální symbol vs. inteligence na počátku 
20. století
Z hlubin času vytěžené důkazy o době, kdy „Evropa 
tančila valčík“. Čím si tehdy obyčejní lidé – ženy ne-
vyjímaje – bystřili rozum? Jsme ještě schopní obstát 
ve srovnání s tím, co dokázali vymýšlet před sto lety? 
Účinkují Anna Šochová a Františka Vrbenská.
 [ XB-1

10.00–11.00 P208 – PrAvé křídlo2
Holky umí vlogovat
YouTube je otevřený svět, kde najdete všechno. To je 
dost široký pojem, že? Jak se neztratit ve svých ná-
padech? Co má ještě smysl točit a co už ne? Nechte 
si poradit od někoho, pro koho je kamera druhá 
ruka. I holky totiž umí skvěle vlogovat. Účast přislíbi-
ly booktuberky Svět podle Marillee a Molly v knize.
 [ Albatros Media a.s.

10.00–11.00 l301 – levé křídlo2
Herec Kopta představí knihu Magický autobus 
od manželů Hladkých
Manželé Marek a Jitka Hladkých píší pro děti krásné 
příběhy. Velkou pohádku o malé víle a Tajemství per-
gamenů doplnil Magický autobus. Přijďte si pro auto-
gram a poslechněte si veselé čtení herce Václava 
Kopty.
 [ Nakladatelský dům GRADA

10.30 P108 – PrAvé křídlo

Zpravodaj České asociace Sportu  
pro všechny – křest
Křest bude spojen se sportovní ukázkou.
 [ Mapcentrum

10.45–11.00 P 208 – PrAvé křídlo3
Vyhlášení vítěze 1. ročníku literární soutěže 
Hvězda inkoustu
Vyhlášení soutěže nakladatelství Fragment. 
 [ Albatros Media a.s.

11.00

11.00 l002 – levé křídlo

Josef Káďa Kadeřábek – autogramiáda
Nadšený motorkář a autor Motorkářských průvodců 

po Čechách a po Moravě bude podepisovat své 
 knihy.
 [ Nakladatelství Brána
 MIMO VÝSTAVIŠTĚ

11.00 čTvrť PrAhA 1 – ProCházkA7
Z příběhu do příběhu s Franzem Kafkou
Literární procházka seznamuje posluchače s lokali-
tami Starého Města pražského, které jsou zachyceny 
v díle Franze Kafky, jeho denících i korespondenci. 
Krátké texty plné humoru a fantazie vrhají zvláštní 
světlo na známá zákoutí Prahy s její architekturou, 
historií a neodolatelným kouzlem. V roce 1902 Kaf-
ka v dopise Oskaru Pollakovi píše: „Praha nás ne a 
ne pustit. Ani jednoho. Ta matička má drápy. Tady se 
musíš podřídit, nebo –. Na dvou koncích bychom ji 
měli zapálit, na Vyšehradě a na Hradčanech, pak by-
chom jí možná unikli.“ Provází Věra Koubová. Sraz na 
náměstí Franze Kafky před jeho rodným domem 
U Radnice 5.
 [ Villa Pellé v rámci projektu Literáti v naší čtvrti

11.00–11.50 velkÝ Sál – STředNí hAlA7
Tajemství 280 kufrů cestovatele  
Miloslava Stingla
Adam Chroust je autorem jedinečné biografie Milo-
slava Stingla. Podařilo se mu zkompletovat nejen 
dosud nepublikované zážitky z cest, ale i celý bohatý 
život tohoto legendárního cestovatele. Přijďte odha-
lit tajemství 280 Stinglových kufrů!
 [ Nakladatelství JOTA

11.00–11.50 lITerárNí Sál – PrAvé křídlo8
Mistři slova
Prezentace nové audioknižní edice Mistři slova spo-
jená s besedou s předními českými interprety Ladi-
slavem Frejem, Pavlem Rímským, Jiřím Dvořákem 
a  režiséry audioknih Jakubem Taberym a Milošem 
Vránou.
 [ Audiotéka a Bookmedia

11.00–11.50 
 lITerárNí kAvárNA – PrAvé křídlo (bAlkoN vlevo)7
Pevnost Terezín proti pruské rozpínavosti
Přednáška ke stejnojmenné knize osvětlí vývoj pev-
nosti v  bouřlivém 19. století, ve kterém byla hned 
několikrát výrazně rozšířena. Důraz bude kladen na 
modernizace z let 1809, 1850 a především armová-
ní z  roku 1866, tedy z doby prusko-rakouské války. 
Stranou nezůstane ani současný stav pevnosti. 

NEDĚLE 14. 5.
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Přednáška názorně ukáže, že Terezín nebyl zbyteč-
nou pevností, jak se o něm dnes často říká. Prostor 
zůstane i na dotazy posluchačů. Přednáší Ivan Fuk-
sa, Vojenský historický ústav / Národní muzeum.
 [ Národní muzeum

11.00–11.50 
 koMorNí Sál – PrAvé křídlo (bAlkoN vlevo) 7
Pražské veduty 18. století – prezentace knihy
Prezentace knihy vydané Muzeem hlavního města 
Prahy ke stejnojmenné výstavě. Cílem publikace je 
seznámit čtenáře se vzhledem města v  průběhu 
18. století. Kniha obsahuje vyobrazení Prahy a po-
drobné popisy více než čtyř set grafických listů se 
zpodobněním Prahy. Knihu představí Jiří Lukas.
 [ Muzeum hlavního města Prahy

11.00–11.50 l504 – levé křídlo8
Pod rouškou noci
Joe byl kdysi dobrý člověk. Nelítostná gangsterka 
z  doby prohibice a předloha nového filmu Bena 
Afflecka vychází v audiu! Audioknihu, v níž se rovným 
dílem zabíjí i  cituje z evangelia, představí její inter-
pret, herec Pavel Rímský.
 [ Tympanum audioknihy

11.00–12.00 FANTASY & SCI-FI – PrAvé křídlo5
Dark fantasy – hrdinové nebo záporáci?
Nahlédněte do propasti temnoty se třemi dámami 
české fantasy: autorkou cyklu o  Magnólii Haninou 
Veselou, spisovatelkou Karolínou Francovou a horory 
píšící Kristinou Haidingerovou. Můžete se těšit na 
inteligentní zlosyny a mistry nekromancie, Českou 
republiku v područí temného mága a upíry uprostřed 
mrazivé pustiny.
 [ XB-1

11.00–12.00 Sál AUdIokNIh – levé křídlo82
Vítejte v Říši Fantazie
Zachraňte Říši Fantazie před upadnutím do Nicoty! 
Které přání byste chtěli vyplnit a jaký příběh zažít? 
Hry pro rozvíjení dětské představivosti a soutěže 
o audioknihu Nekonečný příběh s  jeho vypravěčem 
Janem Vlasákem.
 [ OneHotBook / Asociace vydavatelů audioknih

11.00–12.00 P409 – PrAvé křídlo2
Wifina 3
Třetí díl zábavné encyklopedie pro zvídavé holky a 
kluky. Autogramiáda autorů Petry Braunové a Tomá-
še Hořavy a moderátorů pořadu Wifina Jakuba, Kari-
ny, Terezy, Matěje a Veroniky. Moderuje Honza Weber.
 [ Česká televize – Edice ČT

11.00–12.00 P208 – PrAvé křídlo

Kniha na divadelních prknech
Podle románu Ingvara Ambjørnsena Elling: Pokrevní 
bratři vznikla divadelní hra Chvála bláznovství. Herec-
ké duo Filip Blažek a Martin Hofmann odbouralo 
svým výkonem celé divadlo. Přijďte si pro pořádnou 
porci humoru i možnost pobavit se o knize i divadle 
se známými herci.
 [ Albatros Media a.s.

11.00–12.50 
 Sál roSTeMe S kNIhoU – PrAvé křídlo2
Držte si ponožky
Nedělní oddychová ponožková dílna s  ilustrátorkou 
bestselleru spisovatele Pavla Šruta Lichožrouti – Ga-
linou Miklínovou, která je zároveň výtvarnicí a režisér-
kou stejnojmenného animovaného filmu a tudíž s Li-
chožrouty strávila čtvrtinu svého života a ví o nich už 
úplně všechno. I  to, jak si z  liché ponožky vyrobit 
jednoho z  nich. Vhodné pro děti od 8 let. Přijďte 
včas!
 [ Svět knihy, s.r.o. v rámci kampaně Rosteme s knihou

12.00

12.00 l002 – levé křídlo

Zdenka Procházková – autogramiáda
Známá česká herečka a autorka uvádí svou novou 
knihu.
 [ Nakladatelství Brána

12.00–12.50 lITerárNí Sál – PrAvé křídlo

Ztracená generace českého filmu?  
Prezentace knihy rozhovorů a beseda
Rozhovory s režiséry a scenáristy, kteří se k profesi 
dostali na počátku normalizace. Na rozdíl od před-
chůdců z nové vlny neměli šanci se proslavit, ale taky 
„v tom ještě neuměli chodit“ jako jejich následovní-
ci. Beseda s těmi, kteří zanechali stopu v české lite-
ratuře – E. Dutkou, D. Fischerovou, K. Steigerwal-
dem, J. Jiskrovou a P. Markovem.
 [ Národní filmový archiv

12.00–13.00 FANTASY & SCI-FI – PrAvé křídlo5
Klub Terryho Pratchetta a Jan Kantůrek 
autorské čtení
Gigant světové humoristické fantasy miloval Českou 
republiku. Měl zde ostatně jeden ze svých největších 
fanklubů a pozor – geniálního překladatele Jana Kan-
tůrka. Přijďte si poslechnout zážitky členů Klubu T. P. 
ze setkání se samotným spisovatelem a zároveň 
Kantůrkovo „autorsko-překladatelské“ čtení ukázek 
ze Zeměplochy v  jeho nezaměnitelném přednesu. 
Účinkují Jan Kantůrek, Věra Liptáková a další.
 [ Walker & Volf
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12.00–13.00 Sál AUdIokNIh – levé křídlo8
Michal Viewegh do ucha
Prezentace audioknih Melouch, Román pro muže a 
Román pro ženy spojená s autogramiádou nejprodá-
vanějšího českého spisovatele Michala Viewegha.
 [ Audiotéka a Tympanum / Asociace vydavatelů audioknih

12.00–13.00 P409 – PrAvé křídlo2
Lvíčata – Abeceda sportů s Alešem Valentou
S Elen Černou a Alešem Valentou o sportování, pořa-
du Lvíčata a nové knize. Soutěž o knihy. Dále účinku-
jí ilustrátor Luděk Bárta, několikanásobní mistři svě-
ta v  akrobatickém rokenrolu Roman a Kateřina 
Kolbovi, žákovský taneční pár Sára Švihlíková a Ma-
xim Kolb, pětinásobný mistr Evropy a sedminásobný 
mistr světa ve footbagu Honza Weber. Moderuje 
Honza Weber.
 [ Česká televize – Edice ČT

12.00–13.00 l410 – levé křídlo7
Miloslav Stingl a Adam Chroust – autogramiáda
Autogramiáda ke knize Stingl Miloslav. Biografie ces-
tovatelské legendy. Autorovi knihy Adamu Chroustovi 
se podařilo zkompletovat nejen dosud nepublikova-
né zážitky z cest, ale i celého bohatého života tohoto 
legendárního cestovatele.
 [ Nakladatelství JOTA

12.30–13.30 P208 – PrAvé křídlo

Mladí a nadějní – próza z Plusu
Jakub König, Jiří Imlauf, Adam Chromý, Petr Hugo 
Šlik, Tomáš Cikán, David Böhm. Jména, která vám 
prozatím nic neříkají. Jména, která však brzy dobu-
dou literární svět. Besedu s mladými umělci, kteří 
vytvářejí tak trochu jiné knihy. Moderuje Petr Vizina.
 [ Albatros Media a.s.

13.00

13.00 l002 – levé křídlo

Olga Krumlovská – autogramiáda
Oblíbená astroložka bude podepisovat své knihy.
 [ Nakladatelství Brána

13.00–13.50 lITerárNí Sál – PrAvé křídlo3
Dunaj na Vltavě 5
Komponovaný pořad se slavnostním vyhlášením vítě-
zů soutěže o nejzdařilejší překlad slovenského textu 
do češtiny. Soutěžící pracovali s úryvkem z knihy Vte-
dy v Lošonci. Via Lošonc Petra Balka, která získala 
cenu čtenářů v nejvýznamnější slovenské literární 
soutěži Anasoft litera za rok 2015. 
 [ Literárne informačné centrum, Anasoft litera,  
Svět knihy, s.r.o. a Mosty – Gesharim, o. z.

13.00–13.50 AUTorSkÝ Sál – levé křídlo

Milena Štráfeldová: Svatý rváč
Představení nového románu o  kazateli Jeronýmovi 
pražském, beseda s autorkou.
 [ Garamond

13.00–14.15 
 lAPIdárIUM – vÝSTAvIšTě PrAhA holešovICe17
Setkání s Alešem Štegerem a Gocem Smilevskim
Aleš Šteger, vůdčí postava nové generace slovin-
ských spisovatelů, básník, esejista a prozaik. Goce 
Smilevski je vycházející hvězda makedonské literatu-
ry. Moderuje Guillaume Basset.
Simultánní tlumočení: čeština, angličtina
 [ Svět knihy, s.r.o. a Lublaň – město literatury
 lAPIdArIUM – PrAgUe exhIbITIoN groUNdS
An opportunity to meet Aleš Šteger  
and Goce Smilevski
Aleš Šteger, leading figure of the new generation of 
Slovenian writers, is a poet, essayist and novelist. 
Goce Smilevski is the rising star of Macedonian lite-
rature. Moderated by Guillaume Basset.
Simultaneously interpreted: Czech, English
 [ Svět knihy, s.r.o. and Ljubljana City of Literature

13.00–14.00 FANTASY & SCI-FI – PrAvé křídlo5
Poslední stadium Kladiva na čaroděje
První sezona oblíbené série akční urban fantasy je 
u konce a druhá se připravuje ke startu. Křest závě-
rečného dílu první série Poslední stadium a povídání 
s autory o minulosti, současnosti a hlavně budouc-
nosti party netradičních hrdinů. Představení vítěz-
ných děl literární soutěže „Napiš si své Kladivo“ 
a něco navíc o chystané kladivářské antologii. Účin-
kují Jiří Pavlovský, Darek Šmíd, Martin D. Antonín, 
Jakub Mařík. Moderuje Pavlína Kajnarová.
 [ Nakladatelství Epocha

13.00–14.00 Sál AUdIokNIh – levé křídlo8
Opona – Poslední případ Hercula Poirota
Hercule Poirot znovu na scéně! Poslední případ slav-
ného detektiva – audioknihu Opona – představí její 
interpret a hlas televizního Poirota Jaromír Meduna. 
Křest a beseda s tvůrci.
 [ Tympanum audioknihy / Asociace vydavatelů audioknih

14.00

14.00–14.30 P201 – PrAvé křídlo2
Eva Papoušková: Čtyřka na Moruši
Známá autorka a scenáristka představí spolu s vý-
tvarnicí Galinou Miklínovou nový díl z řady procvičo-
vacích sešitů pro žáky 1. stupně ZŠ. Přijďte s dětmi 
objevit svět čtyř kamarádů z Prasolesa. Čtení, auto-
gramiáda a hravé úkoly pro děti.
 [ Nakladatelství Fraus
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14.00–14.45 P615 – PrAvé křídlo5
Autoři série Kladivo na čaroděje – autogramiáda
Autoři oblíbené série akční urban fantasy budou po-
depisovat své knihy.
 [ Nakladatelství Epocha

14.00–15.00 FANTASY & SCI-FI – PrAvé křídlo5
10 způsobů, jak zabít svou povídku
I v jinak dobrém textu se může objevit něco, co ho 
doslova zabije. Stačí jediná prapodivná věta. Pito-
mec hrdina. Hrdina pitomec. Děj klokanovitý. Přel-
kep. Chcete mít větší šanci na „úspěch“ v literární 
soutěži nebo naopak ovládnout umění masakrování 
příběhů? Račte se dostavit. Účinkují Karel Doležal, 
Olga Xaverová a Anna Murdochová.
 [ XB-1

14.00–15.00 
 Sál AUdIokNIh – levé křídlo87
Na procházce s Emilem Haklem  
a Jiřím Hájíčkem
Křest audioknižních novinek Umina verze a Dešťová 
hůl českých autorů, s nimiž můžete besedovat, stej-
ně jako s interprety jejich románů. Jak si u mikrofonu 
užili procházky Prahou a jižními Čechami vypravěči 
jejich příběhů?
 [ OneHotBook / Asociace vydavatelů audioknih

14.30–15.50 
 lAPIdárIUM – vÝSTAvIšTě PrAhA holešovICe17
Jak napsat město: Případ Berlín
„Podoba města / se mění rychleji než lidské srdce,“ 
Charles Baudelaire. Jak napsat město, jak v textu ustá-
lit jeho různorodost, proměnlivost, jeho energičnost 
a  individualitu? Petr Borkovec a Aleš Šteger se o  to 
pokusili na příkladu Berlína. Moderuje Ondřej Lipár.
Simultánně tlumočeno: čeština, angličtina
 [ Svět knihy, s.r.o., Lublaň – město literatury
 lAPIdArIUM – PrAgUe exhIbITIoN groUNdS
Writing a place: The Berlin Case
“The form of a city / Changes more quickly than the 
human heart” Charles Baudelaire. How to write a 
place? How to fix in writing its variety, its changes, its 
energies, its particularities? Petr Borkovec and Aleš 
Štegler have taken up this challenge with Berlin. Mo-
derated by Ondřej Lipár.
Simultaneously interpreted: Czech, English
 [ Svět knihy, s.r.o., Ljubljana City of Literature

15.00

15.00–16.00 FANTASY & SCI-FI – PrAvé křídlo5
Fantastické weby v české digitální kotlině
Navštivte přímo na veletrhu nejúspěšnější webové 
stránky české fantastické scény: XB-1, Sarden, Fan-
tasy planet, Mfantasy, Dagon. Seznamte se s jejich 

redaktory. Přijďte si poslechnout něco o plánech či 
zákulisí webů, které ovlivňují celou českou sci-fi a fan-
tasy scénu. Účinkují Martin Šust, Petr Šimčík a další.
 [ XB-1

15.00–16.00 Sál AUdIokNIh – levé křídlo8
Vize a cíle Asociace vydavatelů audioknih
Co je Asociace vydavatelů audioknih? Jakou činnost 
vyvíjí a jaké má poslání a cíle? Dozráli už čeští au-
dioknižní vydavatelé ke své vlastní asociaci? Účinku-
jí Michal Kočí (Audiolibrix) a zástupci Asociace vyda-
vatelů audioknih.
 [ Audiolibrix / Asociace vydavatelů audioknih

16.00

 MIMO VÝSTAVIŠTĚ

16.00 čTvrť PrAhA 3 – ProCházkA7
Jaroslav Seifert a všecky krásy Žižkova
Literárně-dokumentární výprava po slavné pražské 
čtvrti, kde první český nositel Nobelovy ceny za lite-
raturu prožil dětství a mládí. Ze svých vzpomínek 
a  osobité atmosféry prostředí starého Žižkova po 
celý život čerpal inspiraci, například pro své rané 
sbírky Město v slzách a Samá láska či vzpomínkové 
knihy Hvězdy nad Rajskou zahradou a Všecky krásy 
světa. Zatímco jeho otec byl „uvědomělým socialis-
tou“, matka byla zbožná katolička. „Tyto protiklady mi 
také trochu zůstaly – v životě i v poezii,“ poznamenal 
v rozhovoru pro Večerní Prahu v roce 1968. Provází 
Daniel Razím. Sraz na Olšanském náměstí u kaple 
sv. Rocha před vchodem na Olšanské hřbitovy.
 [ Villa Pellé v rámci projektu Literáti v naší čtvrti

19.00

 MIMO VÝSTAVIŠTĚ
19.00 dox, vzdUCholoď gUllIver – 

 PoUPěTovA 1, PrAhA 7 1
Zápas mezi spisovatelem a autoritou
Psát znamená zpochybňovat, proměňovat falešné 
ideologie v reálné vnímání dominance mimo rámec 
„alternativních faktů“. Psát znamená utkávat se 
s tím, co nás utlačuje. Je však pero skutečně silnější 
meče? Účinkují Liao I-wu a Radka Denemarková. Mo-
deruje Kateřina Procházková. 
Simultánně tlumočeno: čeština, čínština
 [ Svět knihy, s.r.o.
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The Struggle between Writer and Authority
To write is to challenge, to turn false ideologies into 
real perceptions of domination, away from “alterna-
tive facts”. To write is to contest what oppresses us. 
Could the pen really be mightier than the sword? 
Speakers: Liao Yiwu and Radka Denemarková. Mo-
derated by Kateřina Procházková.
Simultaneously interpreted: Czech, Chinese
 [ Svět knihy, s.r.o. 


