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ČTVRTEK 11. 5.

9.30–10.30 P208 – Pravé křídlo2
Bubáčkovy příběhy
Příběhy strašidla Bubáčka představí jejich autorka 
Daniela Krolupperová společně s  Ilonou Csákovou, 
která namlouvala audioknihu 3× Bubáček, Evou Sý-
korovou – Pekárkovou, která knižní vydání doplnila 
nádhernými ilustracemi.
 [ Albatros Media a.s.

10.00

10.00–10.50 
 lITErÁrNí SÁl – Pravé křídlo27
Ďasík a Ďáblík zvou na výpravu  
do dávné Prahy
Příběh pro děti od osmi let se odehrává v osmi vý-
znamných částech Prahy během osmi různých stole-
tí. Kniha vychází v nakladatelství Albatros k 25. výro-
čí zapsání historického centra Prahy na Seznam 
světového kulturního a přírodního dědictví UNESCO. 
Na veletrhu bude pokřtěna a předána čtenářům. 
Účinkují Ivona Březinová a Barbora Kyšková.
 [ Ivona Březinová v rámci kampaně Rosteme s knihou

10.00–10.50 
 SÁl roSTEME S kNIHoU – Pravé křídlo2
Veletrh s dětskými hrdiny
Dílna čtení pro děti. Budou číst jen to, co si samy 
k četbě vyberou. Pak se jim ale knižní hrdina ztratí 
a budou po něm muset vyhlásit pátrání. Provázet je 
bude Nina Rutová
 [ Česká škola bez hranic, z.s. v rámci kampaně  
Rosteme s knihou

10.00–10.50 aUTorSkÝ SÁl – lEvé křídlo2
ŽERYK pracuje
Křest knížky pro malé čtenáře z  edice Malé čtení. 
Autorská a výtvarná dílnička Hanky Jelínkové a Ven-
duly Hegerové: společné čtení s dětmi, kreslení, ré-
busy, omalovánky. Ukázky z knížek ŽERYK to spočítá 
a ŽERYK na cestách. Knihy pro vylosované výherce. 
Knížku pokřtí Jan Potměšil.
 [ Naše kniha v rámci kampaně Rosteme s knihou

10.00–10.50 
 lITErÁrNí kavÁrNa – Pravé křídlo (balkoN vlEvo) 2
Školní čtenářský klub – pojďte si číst s námi!
Vítejte ve školním čtenářském klubu! Ve čtenářském 

workshopu poznáte kluby, kde čtou děti, které dříve 
nečetly. Zjistíte, kde takové kluby jsou, jak fungují, 
kdo do nich chodí a kdo je vede. A  také prožijete 
malou klubovou schůzku na vlastní kůži.
 [ Nová škola, o. p. s.

10.00–11.00 FaNTaSY & SCI-FI – Pravé křídlo5
Knihožrouti jsou zpět!
Novinkovou knihu Knihožrouti: Kam zmizela školní 
knihovna? představí její autorky – spisovatelka Klára 
Smolíková a ilustrátorka Bára Buchalová v  hravém 
workshopu. Zváni jsou všichni malí knihožrouti!
 [ Walker & Volf

10.30 P108 – Pravé křídlo

Nejhezčí turistické pohlednice, kalendáříky 
a vizitky 2017 s ATIC ČR – vernisáž výstavy
 [ Mapcentrum

10.30–11.30 P208 – Pravé křídlo2
Křest a představení knihy Dubánci
Autoři a tvůrci zcela nového pohádkového druhu před-
stavují Dubánky. Poznejte, jak se skamarádili s vodní-
kem Mníkem z rybníka Raubířníka, jak potkali Posei-
dona nebo jak pomohli strašidlu Jakubovi, drakovi 
Kaštounovi či jelenu Poldovi. Dubánci totiž vždy vymy-
slí neobvyklý způsob řešení na všechny trampoty!
 [ Albatros Media a.s.

11.00

11.00–11.50 vElkÝ SÁl – STřEdNí Hala1
Slavnostní zahájení veletrhu
Za účasti zástupců Kreativních měst literatury 
UNESCO, oficiálních představitelů České republiky, 
zástupců diplomatických misí, významných českých 
a zahraničních kulturních a vědeckých institucí a dal-
ších vzácných hostů. Zahájení moderuje Vladimír 
Kroc. Předání šeku Nadaci Leontinka za výtěžek 
z kampaně Kniha ti sluší 2017.
Simultánně tlumočeno: čeština, angličtina
 [ Svět knihy, s.r.o.
 larGE THEaTrE – CENTral Hall
Gala opening of the fair
In the presence of representatives of UNESCO Crea-
tive Cities of Literature, official representatives of 
the Czech Republic, representatives of diplomatic 
missions and distinguished institutes for culture 
and science in the Czech Republic and abroad, and 
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other esteemed guests. Opening ceremony modera-
ted by Vladimír Kroc. Presentation of a cheque to the 
Leotinka Foundation with proceeds from the 2017 
“A Book Becomes You” campaign.
Simultaneously interpreted: Czech, English
 [ Svět knihy, s.r.o.

11.00–11.50 SÁl roSTEME S kNIHoU – Pravé křídlo

Povídání pro všechny, kteří si čtou sami 
i s dětmi
Všichni víme, jak je společné čtení pro děti důležité 
a jak velký vliv má na jejich budoucí studijní výsledky 
a každodenní život. Pojďte si o tom popovídat a sdí-
let zkušenosti. Slibujeme ukázky metod, tipy na kníž-
ky a odkazy na čtenářské weby.
 [ Scio v rámci kampaně Rosteme s knihou

11.00–12.00 FaNTaSY & SCI-FI – Pravé křídlo5
Pište povídky – literární soutěže sci-fi a fantasy 
žánru
Seznamte se světem literárních soutěží a s  mož-
nostmi publikování svých textů! Poznejte organizáto-
ry i zákulisí jednotlivých literárních klání. Jsou na vás 
připraveni lidé ze soutěží Cena Karla Čapka, Daida-
los, Soutěž o  nejlepší fantasy, Žoldnéři fantazie a 
z  jedinečného Přeboru autorů fantastiky. Účinkují 
Vlado Ríša, Františka Vrbenská, Michael Bronec, Vla-
dimír Němec. Moderuje J. W. Procházka.
 [ XB-1

11.00–12.00 l212 – lEvé křídlo

Oldřich Navrátil a Barbora Skočdopolová 
autogramiáda
 [ Studio Ypsilon

11.30–12.30 P208 – Pravé křídlo2
Zápisník malého zálesáka – workshop
Jak se pozná sever, když zrovna nemáte po ruce 
kompas? Jak rozdělat oheň bez sirek a jaké jsou typy 
ohnišť? A co takhle uvázat pořádný uzel, se kterým 
nikdo nehne? Na všechny nástrahy přírody můžete 
vyzrát na workshopu s autory knihy Zápisník malého 
zálesáka!
 [ Albatros Media a.s.

12.00

12.00–12.15 P409 – Pravé křídlo

Slavnostní otevření stánku České televize
Zahajuje výkonný ředitel obchodu Hynek Chudárek. 
Moderuje Václav Žmolík.
 [ Česká televize – Edice ČT

12.00–12.50 lITErÁrNí SÁl – Pravé křídlo2
Vícejazyčné publikace zaměřené  
na vzdělávání
Představení dětského vícejazyčného časopisu Kama-
rádi (www.kamaradi.eu) a dalších projektů spojených 
s  národnostními menšinami. Zábavný program pro 
děti školního věku – vyprávění pohádek v různých ja-
zycích, nevšední kvízy a soutěže o hezké ceny.
 [ Spolek Zaedno v rámci kampaně Rosteme s knihou

12.00–12.50 aUTorSkÝ SÁl – lEvé křídlo

Představení projektu Nejlepší knihy dětem – 
katalogu vybraných knih pro děti a mládež
SČKN ve spolupráci s Českou sekcí IBBY vydává pra-
videlně na podzim výběr doporučené původní české 
literatury pro děti a mládež. O projektu Nejlepší knihy 
dětem promluví odborní garanti J. Čeňková a P. Ma-
toušek.
 [ Svaz českých knihkupců a nakladatelů

12.00–12.50 
 lITErÁrNí kavÁrNa – Pravé křídlo (balkoN vlEvo)3
Novinky z knihkupeckého světa
Knihkupecká komise Svazu českých knihkupců a na-
kladatelů zve na přátelské setkání, na němž budou 
diskutovány aktuální problémy dnešního knihkupec-
kého života. Současně bude představena nová podo-
ba Knihkupeckého žebříčku SČKN.
 [ Svaz českých knihkupců a nakladatelů

12.00–13.00 FaNTaSY & SCI-FI – Pravé křídlo5
Komiksy – fenomén spojený s pop-kulturou 
a čtenářstvím
Svět komiksů zasahuje nejen srdce komiksových fa-
noušků, ale prolíná se do filmového světa. A nyní ho 
objevují i  školy. Komiksová gramotnost a podpora 
čtenářství, to jsou témata nejen nad světovými ko-
miksy vydávanými v nakladatelství CREW. Účinkují 
Petr Litoš, Jiří Pavlovský. Moderuje J. W. Procházka.
 [ Crew

12.15–13.30 P409 – Pravé křídlo

Objektiv objevuje svět již 30 let
Křest knihy k výročí pořadu Objektiv. Účinkují Vendu-
la Krejčová, Anetta Kubalová a hosté spojení s histo-
rií pořadu – režisér pořadu Charilaos Karadžos, býva-
lá moderátorka pořadu Kamila Moučková a bývalý 
reportér pořadu a nynější ředitel zpravodajství České 
televize Zdeněk Šámal. Moderuje Václav Žmolík.
 [ Česká televize – Edice ČT
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13.00

13.00–13.30 P208 – Pravé křídlo

Projev generálního ředitele Albatros Media a.s. 
k zahájení veletrhu Svět knihy Praha 2017
Jen pro zvané.
 [ Albatros Media a.s.

13.00–13.50 lITErÁrNí SÁl – Pravé křídlo3
Slavnostní vyhlášení výsledků kartografické 
soutěže Mapa roku 2016
V rámci slavnostního vyhlášení výsledků v pořadí již 
19. ročníku soutěže Mapa roku budou autorům a vy-
davatelům předána ocenění odborné komise České 
kartografické společnosti za nejlepší česká kartogra-
fická díla vydaná v roce 2016.
 [ Česká kartografická společnost

13.00–13.50 aUTorSkÝ SÁl – lEvé křídlo3
Výroční ceny Mladé fronty 2016
Předávání výročních cen Mladé fronty za rok 2016 
moderuje a hudbou doprovází Jan Burian.
 [ Mladá fronta, a.s.

13.00–13.50 
 SÁl roSTEME S kNIHoU – Pravé křídlo0
Trh knih očima společnosti Canon
Knižní trh se mění, prodeje knih a velikost nákladů 
jsou značně nejisté a těžko předvídatelné. Na jedné 
straně se zvyšuje počet titulů, na druhé straně se 
snižuje průměrný náklad. Nové digitální technologie 
přinášejí nakladatelům možnosti ke změně obchod-
ního modelu, který bude více zaměřen na životní cyk-
lus knihy a nebude vázat zbytečný kapitál v neprodej-
ných skladových zásobách. Společnost Canon, díky 
svým dlouholetým zkušenostem v oblasti digitálního 
tisku a spolupráci s mnoha odborníky v oboru, už 
dnes u svých klientů realizuje projekty, kterými po-
máhá reagovat na výše uvedené trendy. Prezentuje 
Michal Toman.
 [ Canon CZ

13.00–13.50 l604 – lEvé křídlo3
Výroční ceny nakladatelství Vyšehrad
Předávání výročních nakladatelských cen za rok 
2016. Ceny budou vyhlášeny v kategoriích: původní 
práce, překlad, výtvarné zpracování knihy a zvláštní 
cena nakladatelství Vyšehrad. Autogramiáda vyzna-
menaných autorů a malé občerstvení.
 [ Vyšehrad, spol. s r.o.

13.00–14.00 FaNTaSY & SCI-FI – Pravé křídlo5
Svět fantastických seriálů
Svět seriálů expanduje všemi směry a pomalu, ale 
jistě se stává nejvážnějším konkurentem klasického 

filmu. A  i minulý rok se urodilo hned několik titulů, 
které nám všem vytřely zrak. Pojďme se tedy s na-
ším odborníkem podívat na Stranger Things, Channel 
Zero, Emerald City, ale i trvalky jako Hra o trůny! Účin-
kují Dan Storch, Martin Kužel.
 [ Pevnost

14.00

14.00 l301 – lEvé křídlo

Slavnostní zahájení stánku Nakladatelského 
domu GRADA
Přijďte zahájit veletrh Svět knihy Praha 2017 na nový 
stánek L301. Čekají na vás redaktoři a bestsellery 
značek GRADA, BAMBOOK, COSMOPOLIS a ALFERIA.
 [ Nakladatelský dům GRADA

14.00–14.50 
 lITErÁrNí SÁl – Pravé křídlo10
Jak česká literatura cestovala do ciziny
Není to pohádka. Není to ani pohádkové, jak se čes-
ká literatura dostane pomocí překladů do jiných 
zemí. Kdo literatuře při tom pomáhá a co ona sama 
pro to dělá? Jak si někdo v cizině té české literatury 
za sedmi horami vůbec všímá? A jaké literatura pro-
žívá zážitky v těchto cizích zemích, převlečena do ci-
zího jazyka, jak se jí tam vede? O  tom podebatují 
Dorothy Connell, spoluzakladelka a vedoucí londýn-
ské pobočky nezávislého nakladatelství Readers In-
ternational, Anita Luttenberger, šéflektorka vídeňské-
ho nakladatelství Braumüller, a berlínský bohemista 
a překladatel Mirko Kraetsch, který besedu také 
uvádí.
Tlumočeno: čeština, angličtina
 [ Svět knihy, s.r.o.
 lITErarY THEaTrE – rIGHT WING
Czech literature on its travels abroad
The course of Czech literature to other countries by 
means of translation is no fairy-tale journey. What 
does literature manage for itself and who helps it on 
its way? Who pays heed to Czech literature over the 
hills and far away? How does it fare and what adven-
tures does it have in foreign lands, dressed in forei-
gn languages? All this will be discussed by Dorothy 
Connell, co-founder and director of the London office 
of the independent publisher Readers International, 
and Anita Luttenberger, managing editor of Brau-
müller publishers in Vienna, in conversation with 
Czech scholar and translator Mirko Kraetsch from 
Berlin.
Interpreted: Czech, English
 [ Svět knihy, s.r.o.

14.00–14.50 
 SÁl roSTEME S kNIHoU – Pravé křídlo2
Interaktivní hraní s knihovnou
Prezentace Centra dětského čtenářství Knihovny Jiří-
ho Mahena v  Brně s  využitím interaktivních prvků 
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(magnetické puzzle, pexeso aj.). Součástí je i audio-
vizuální kvíz! Účastníci v něm prokáží své znalosti li-
teratury pro děti a mládež a lásku ke čtení.
 [ Knihovna Jiřího Mahena v Brně v rámci kampaně  
Rosteme s knihou

14.00–14.50 
 lITErÁrNí kavÁrNa – Pravé křídlo (balkoN vlEvo)

Digitalizace básnického díla Karla Šiktance
Nakladatelství Karolinum a Městská knihovna v Pra-
ze představí společný projekt Digitalizace básnické-
ho díla Karla Šiktance, jehož výstupem budou digita-
lizované, volně přístupné básnické sbírky Karla 
Šiktance na webu Městské knihovny.
 [ Nakladatelství Karolinum

14.00–14.50 
 koMorNí SÁl – Pravé křídlo (balkoN vlEvo)

Jak publikovat vědu?
Diskuzi o možnostech akademického publikování po-
řádá Nakladatelství Munipress k  10. výročí svého 
založení.
 [ Masarykova univerzita – Nakladatelství Munipress

14.00–14.50 
 laPIdÁrIUM – vÝSTavIšTě PraHa HolEšovICE1
D. H. Lawrence, regionální a kosmopolitní 
modernista
Literární identita D. H. Lawrence, autora mistrovské-
ho díla Milenec Lady Chatterleyové, byla zpočátku 
úzce spjata s jeho původem v dělnické třídě anglic-
kého Nottinghamshiru. Jeho díla tak vždy vyrůstají 
z pevných kořenů a zároveň svým záběrem odkazují 
k širší či mezinárodní perspektivě. Přednáší Andrew 
Harrison.
Simultánně tlumočeno: čeština, angličtina
 [ Svět knihy, s.r.o. a Nottingham – město literatury
 laPIdarIUM – PraGUE ExHIbITIoN GroUNdS
D. H. Lawrence: Regional and Cosmopolitan 
Modernist
The formative work of D. H. Lawrence (author of Lady 
Chatterley’s Lover) was closely linked to his working-
-class roots in Nottinghamshire. His writing is always 
at once rooted and outward-looking or international 
in its vision and scope. Speaker: Andrew Harrison.
Simultaneously interpreted: Czech, English 
 [ Svět knihy, s.r.o. and Nottingham City of Literature

14.00–15.00 FaNTaSY & SCI-FI – Pravé křídlo5
Ženy v české fantastice
Panelová diskuse v podání známých a talentovaných 
spisovatelek, které se věnují science fiction, fantasy 
a hororu. Budou hovořit o tom, co pro ně znamená 
psaní a svět imaginace. Pozvány jsou Vilma Kadleč-
ková, Julie Nováková, Hanina Veselá, Lucie Lukačovi-
čová, Jana Šouflová, Františka Vrbenská a další.
 [ Pevnost

14.00–15.00 SÁl aUdIokNIH – lEvé křídlo8
Jak psát o audioknihách
Beseda o specifikách audioknižní publicistiky se za-
měřením na recenze. V  čem se recenze audioknih 
liší od recenzí knižních? Jakými tvůrčími obory se 
publicista zaobírá? Jak je důležitá zpětná posluchač-
ská vazba pro tvůrce a prodejce audioknih? Účinkují 
Jakub Horák (naposlech.cz), Petra Schultze (Audio-
librix) a Andrea Hanáčková (Katedra divadelních a fil-
mových studií, UP Olomouc).
 [ Audiolibrix / Asociace vydavatelů audioknih

14.00–15.00 l212 – lEvé křídlo

Pavel Nový a Jana Synková – autogramiáda
 [ Studio Ypsilon

14.00–15.00 l101 – lEvé křídlo

Happy Hour – setkání přátel a autorů 
nakladatelství Mladá fronta
 [ Mladá fronta, a.s.

14.00–15.00 P208 – Pravé křídlo2
Křest nového komiksu o Marii Terezii
Pojďte společně s  autorem Zdenkem Ležákem po-
křtít nový komiks Marie Terezie! Dobře vládnout totiž 
nemusí jen muži. Marie Terezie všem dokázala, že 
žena na trůnu má stejný respekt jako oni. Poznejte 
významnou českou panovnici v netradičním komikso-
vém zpracování.
 [ Albatros Media a.s.

14.00–15.00 P409 – Pravé křídlo2
Doteky přírody. Rok s Václavem Chaloupkem
Křest nové knihy autora oblíbených večerníčků 
a snímků z přírody s uměleckými fotografiemi Taťány 
Typltové. Za účasti ministryně školství Kateřiny Vala-
chové a paní Blanky Stehlíkové. Moderuje Václav 
Žmolík.
 [ Česká televize – Edice ČT

15.00

15.00–15.50 lITErÁrNí SÁl – Pravé křídlo0
Povolání: literární agent (zastupující současné 
české autory v zahraničí)
Kdo je literární agent? S  jakým zbožím obchoduje? 
Daří se mu? A proč to všechno vlastně dělá? Disku-
tují Dana Blatná (ČR), Maria Sileny (ČR/Německo), 
Edgar de Bruin (Nizozemsko). Moderuje Radim Ko-
páč.
 [ Svět knihy, s.r.o.
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15.00–15.45 aUTorSkÝ SÁl – lEvé křídlo

Václav Žmolík: Po Česku
Známý rozhlasový a televizní moderátor a publicista 
Václav Žmolík bude hovořit o svých zážitcích při natá-
čení rozhlasového pořadu Po Česku. Na jakých nejku-
rióznějších místech natáčel? Kde to má nejraději? 
S kým se setkal? A co se mu přihodilo? Nahlédněte do 
zákulisí oblíbeného pořadu Českého rozhlasu Dvojka. 
Navíc dojde na představení chystané knihy Po Česku 3.
 [ Český rozhlas Dvojka a Radioservis, a.s.

15.00–16.00 FaNTaSY & SCI-FI – Pravé křídlo5
Mladé a úspěšné dámy české fantasy
Pojďte vstoupit do hájemství tajuplných příběhů plných 
kouzel, draků, čarodějů a romantiky. Mladé a přitom již 
zkušené autorky Teri Janišová a Michaela Burdová 
představují svěží vítr v české fantasy. Obě publikovaly 
nejen úspěšné trilogie, ale i další díla. Janišová má 
svou audioknihu, Burdová zase publikuje v zahraničí.
 [ Walker & Volf

15.00–16.00 
 SÁl aUdIokNIH – lEvé křídlo83
Diamantový Jan Werich
Na předání Diamantové desky Supraphonu za nahráv-
ky Jana Wericha byli pozváni všichni, kteří se o zveřej-
nění jeho díla zasloužili: J. Borovička, O. Suchý, F. Cin-
ger, G. Gössel, J. Lada, R. Ferklová a Werichovci ad.
 [ SUPRAPHON / Asociace vydavatelů audioknih

15.00–16.00 P208 – Pravé křídlo

Můj syn terorista
Ponořte se do křehkého tématu džihádismu s uzná-
vaným investigativním novinářem z  časopisu Re-
spekt Ondřejem Kundrou a Tomášem Lindnerem. 
Jak se cítí evropské matky, jejichž synové odešli bo-
jovat za Islámský stát?
 [ Albatros Media a.s.

15.00–16.15 
 laPIdÁrIUM – vÝSTavIšTě PraHa HolEšovICE17
Setkání s Hryhorijem Semenčukem  
a Jurijem Izdrykem
Hryhorij Semenčuk je čelný představitel ukrajinské 
undergroundové poezie, básník a publicista. Jurij Iz-
dryk je jeden z nejznámějších ukrajinských spisova-
telů píšící romány i poezii, umělec, hudebník a kritik. 
Moderuje Alexej Sevruk.
Simultánní tlumočení: čeština, ukrajinština
 [ Svět knihy, s.r.o. a Lvov – město literatury
 laPIdarIUM – PraGUE ExHIbITIoN GroUNdS
An opportunity to meet Grigory Semenchuk  
and Juri Izdryk
Grigory Semenchuk, a major figure of Ukrainian 
underground poetry, is a poet and journalist. Juri Iz-
dryk, one of Ukraine’s best-known writers, is a nove-

list, poet, artist, musician and critic. Moderated by 
Alexej Sevruk.
Simultaneously interpreted: Czech, Ukrainian
 [ Svět knihy, s.r.o. and Lviv City of Literature

15.45–15.50 aUTorSkÝ SÁl – lEvé křídlo8
Mobilní aplikace Radiotéka – audioknihy 
do kapsy
Představení nové mobilní aplikace Českého rozhla-
su. Poslouchejte audioknihy a mluvené slovo – kdy-
koliv a zdarma! rozhlas.cz/aplikace.
 [ Český rozhlas

16.00

16.00 l824 – lEvé křídlo

Václav Žmolík – autogramiáda
Autogramiáda rozhlasového a televizního moderáto-
ra a publicisty.
 [ Český rozhlas Dvojka a Radioservis, a.s.

16.00–16.50 lITErÁrNí SÁl – Pravé křídlo0
Povolání: překladatel (současné české literatury 
do polštiny, němčiny, angličtiny)
Proč potřebuje česká literatura překladatele? Má 
šanci uspět ve světě? Co může nabídnout? Co může 
získat? Diskutují Julia Różewicz (Polsko), Eva Profou-
sová (Německo), Andrew Oakland (Velká Británie/
ČR). Moderuje Radim Kopáč.
 [ Svět knihy, s.r.o.

16.00–16.50 aUTorSkÝ SÁl – lEvé křídlo

Mozaika
Živé vysílání pořadu Mozaika s hosty veletrhu. Mode-
rují Markéta Kaňková a Petr Šrámek.
 [ Český rozhlas Vltava

16.00–16.50 
 lITErÁrNí kavÁrNa – Pravé křídlo (balkoN vlEvo)1
Peruánská literatura
Od nového románu nobelisty Maria Vargase Llosy 
přes pralesní šamany Ina Moxa po mikropovídky Fer-
nanda Iwasakiho. O tom, co nově vychází od zavede-
ných peruánských autorů v cizině, co se chystá 
v českých nakladatelstvích i co už si mohli čeští čte-
náři přečíst, o tom budou debatovat peruánská velvy-
slankyně spolu s hispanistkou Anežkou Charváto-
vou. Vše s ochutnávkou peruánského pisco sour.
Tlumočeno: čeština, španělština
 [ Velvyslanectví Peruánské republiky
 lITErarY CaFé – rIGHT WING (balCoNY, lEFT)
Peruvian literature
The new novel by Nobel prize-winner Mario Vargas 
Llosa. Ino Moxo, the shaman of the rainforest. The 
microstories of Fernando Iwasaki. The Peruvian am-
bassador in conversation with Hispanist Anežka 
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Charvátová about well-established Peruvian authors 
and their works recently published abroad, what 
Czech publishing houses have in store, and what is 
already available to Czech readers. Plus a chance to 
taste Peru’s pisco sour.
Interpreted: Czech, Spanish
 [ Velvyslanectví Peruánské republiky

16.00–17.00 FaNTaSY & SCI-FI – Pravé křídlo5
Svět Arestonu
Příběh z drsného vesmírného vězení pokračuje! Jo-
sef Pecinovský představí další osudy vězně Sršně, 
hlavního hrdiny originálního sci-fi thrilleru Areston, 
které rozvinul v  pokračováních Útěk z  Arestonu 
a Vládce Arestonu.
 [ Nakladatelství Epocha

16.00–17.00 SÁl aUdIokNIH – lEvé křídlo8
Nový rozměr audioknih
Představení nového formátu audioknih kombinující-
ho výhody online distribuce s možnostmi fyzického 
prodeje. Novinka pro všechny, kteří dosud s  náku-
pem audioknih váhali. Účinkují Jakub Horák a Ivan 
Sabo (Audiolibrix).
 [ Audiolibrix / Asociace vydavatelů audioknih

16:00–17:00 
 klUb kNIžNíCH šaMPIóNů – Pravé křídlo

Spojeni Foglarem – vernisáž výstavy
Prostřednictvím medailonků výstava představuje té-
měř třicet autorů – výtvarníků, kteří se ve větší či 
menší míře podíleli na ilustrování románového díla 
Jaroslava Foglara a spojili tak navždy své jméno se 
jménem slavného spisovatele. Kromě řady známých 
i méně známých ilustrací z knih jsou na výstavě k vi-
dění také reprodukce raritních děl, která nakonec 
vydána nebyla – buď byla překreslena či pro knižní 
vydání zcela nevyužita.
 [ Svět knihy, s.r.o., Sdružení přátel Jaroslava Foglara 
a Skautská nadace Jaroslava Foglara

16.00–17.00 S105 – STřEdNí Hala1
Nacho Samper – představení  
španělského autora
Představení románu Una silla para la soledad od za-
čínajícího španělského spisovatele žijícího v Praze. 
Následovat bude krátké scénické čtení v podání dal-
ších účinkujících.
Tlumočeno: čeština, španělština
 [ Velvyslanectví Španělska a Institut Cervantes v Praze
 S105 – CENTral Hall
Nacho Samper – introducing the Spanish author
Introducing the novel Una silla para la soledad by the 
new Spanish writer, who lives in Prague. Followed by 
a short stage reading performed by actors.
Interpreted: Czech, Spanish
 [ Velvyslanectví Španělska and Institut Cervantes v Praze

 MIMO VÝSTAVIŠTĚ
16.00–17.00 
 ČErNíNSkÝ PalÁC – lorETÁNSké NÁMěSTí 5, PraHa 17
Chvála oportunismu: Černínský palác vypráví
Spisovatel Marek Toman provází po Černínském pa-
láci po stopách Jana Masaryka a Reinharda Heydri-
cha. Autor románu Chvála oportunismu (Torst, 2016) 
představuje genia loci slavné budovy. Rezervace je 
nutná na mailové adrese: rezervace@svetknihy.cz.
Sraz před vchodem do paláce.
 [ Svět knihy, s.r.o.

16.30–17.50 
 laPIdÁrIUM – vÝSTavIšTě PraHa HolEšovICE1
Literatura a nesnesitelno
„Máme umění, abychom na pravdu nezašli.“ Fried-
rich Nietzsche. Jsou ale pravda a umění skutečně 
dvě odlišné oblasti? Co když nás literatura neza-
chraňuje před pravdou, ale před tím, co bychom neu-
nesli? Pravdou literatury pak možná je snášení ne-
snesitelna. Účinkují Karine Tuil a Patrick Declerck. 
Moderuje Guillaume Basset.
Simultánně tlumočeno: čeština, francouzština
 [ Svět knihy, s.r.o., Nakladatelství Host a Garamond
 laPIdarIUM – PraGUE ExHIbITIoN GroUNdS
Literature and the Unbearable 
“We have art in order to not die from the truth.” 
Friedrich Nietzsche. Are truth and art really different 
fields? Could it be that literature saves us not from 
the truth, but from the unbearable? Maybe the truth 
of literature is the bearing of the unbearable. Spe-
akers: Karine Tuil and Patrick Declerck. Moderated 
by Guillaume Basset.
Simultaneously interpreted: Czech, French
 [ Svět knihy, s.r.o., Nakladatelství Host and Garamond

17.00

17.00 lITErÁrNí SÁl – Pravé křídlo

Česká literatura v překladu 1998–2016 – výběr
Vernisáž výstavy
Výstavu, která je věnována knižním překladům české 
literatury vydaných v daném období v zahraničí, uve-
de Radim Kopáč a Tomáš Kubíček.
 [ Svět knihy, s.r.o. a Ministerstvo kultury ČR

17.00–17.50 vElkÝ SÁl – STřEdNí Hala3
Cena Jiřího Ortena
Svaz českých knihkupců a nakladatelů pořádá slav-
nostní vyhlášení vítěze letošního ročníku Ceny Jiřího 
Ortena. V tomto roce bude cena vyhlášena s pomocí 
souboru Divadla Radar.
 [ Svaz českých knihkupců a nakladatelů
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17.00–17.50 
 SÁl roSTEME S kNIHoU – Pravé křídlo3
Vyhlášení laureátů Ceny Česká kniha 
a Studentské ceny Česká kniha 2017
Ocenění jsou udělována nejlepším prozaickým novin-
kám předchozího roku. Díky mezinárodnímu rozměru 
ceny mají vítězná díla usnadněnou cestu k překlado-
vým vydáním v zahraničí.
 [ Cena Česká kniha, z.s.

17.00–18.00 
 FaNTaSY & SCI-FI – Pravé křídlo58
Jak se dělá kvalitní audiokniha
Zajímavé informace ze světa audioknih. Jak se vybí-
rají knihy a jejich vypravěči (narátoři), jak se audiok-
nihy nahrávají a jak se prodávají? Uslyšíte ukázky 
z produkce vydavatelství W&V, Straky na vrbě a Au-
diolibrix. Bude se křtít audiokniha M. Žambocha Na 
ostřích čepelí. Účinkují Jiří W. Procházka, Jakub Ho-
rák, Michael Bronec, Míla Linc a Mirka Jakabová.
 [ Walker & Volf

17.00–18.00 SÁl aUdIokNIH – lEvé křídlo8
MYCELIUM: Pád do audioknihy
Beseda, čtení a křest třetího dílu audioknižní ságy za 
účasti interpretů i režisérky Jitky Škápíkové a autorky 
Vilmy Kadlečkové. Během diskuse se od herečky 
Jany Strykové mimo jiné dozvíte, jaké to je číst ve 
studiu líčení mimozemského sexu.
 [ OneHotBook / Asociace vydavatelů audioknih

18.00

 MIMO VÝSTAVIŠTĚ

18:00 ČTvrť PraHa 1 – ProCHÁzka7
Po stopách Václava Havla
Vycházka se Zdeňkem Lukešem, autorem knihy Pra-
ha Václava Havla (vydala v roce 2016 Knihovna Vác-
lava Havla), po stavbách spojených se životem této 
významné osobnosti. Sraz před domem U Dvou tisíc 
na Rašínově nábřeží 2000/78. Trasa povede po vl-
tavském nábřeží a dále na Staré Město. Délka vy-
cházky cca 90 minut. 
 [ Svět knihy, s.r.o. a Knihovna Václava Havla

18.00–19.00 FaNTaSY & SCI-FI – Pravé křídlo5
Star Wars na vlastní kůži, cosplay  
na vlastní oči
Pop-kulturní fenomén Hvězdných válek trvající přes 
40 let inspiroval fanoušky po celém světě, aby se 
sami proměnili v kultovní postavy SW. Členové klubu 
501st Legion a Rebel Legion budou vyprávět o výjez-
dech do nemocnic a podobných akcích i o svém vzta-
hu k SW.
 [ XB-1

19.00

 MIMO VÝSTAVIŠTĚ

19.00 dox, vzdUCHoloď GUllIvEr – PoUPěTova 1, PraHa 7

Šifra mistrů bestselleru
Analytika románu: od Jamese Joyce k Šifře 
mistrů bestselleru
Co je podstatou úspěšnosti románových bestselle-
rů? Ve snaze najít odpověď si Matthew Jockers a Jo-
die Archer vzali k srdci radu výzkumných pracovníků 
společnosti Google „využít fascinující efektivnost 
dat“. V knize Bestseller Code objasňují smělé tvrzení, 
k němuž na základě svého výzkumu došli: že romány 
figurující na seznamu bestsellerů New York Times 
nejsou náhodní výherci v loterii, ale knihy, které vyka-
zují pozoruhodné množství společných znaků. Před-
náška je součástí programu k výstavě BIG BANG 
DATA v Centru současného umění DOX.
 [ Centrum současného umění DOX
 dox, THE GUllIvEr aIrSHIP, PoUPěTova 1, PraHa 7
Novel analytics: From James Joyce to 
the bestseller code
To better understand bestselling fiction, Matthew 
Jockers and research partner Jodie Archer took the 
advice of Google researchers who argue that we 
should „make use of the unreasonable effective-
ness of data.“ The bold claim of their research, do-
cumented in The Bestseller Code, is that novels that 
hit the New York Times bestseller list are not ran-
dom lottery winners but books that share an uncan-
ny number of textual features. The lecture is part of 
an attendant programme for the BIG BANG DATA ex-
hibition at DOX Centre for Contemporary Art.
 [ Centrum současného umění DOX

20.00

 MIMO VÝSTAVIŠTĚ

20.30–22.00 klUbovNa – GENErÁla PíkY 26, PraHa 6

Koncert: Projekt DRUMTYATR
Projekt DRUMTYATR byl založen v lednu 2010 Juri-
jem Izdrykem a Hryhorijem Semenčukem. Tomuto 
„jádru“ se daří oslovovat svými vystoupeními profe-
sionální i amatérské hudebníky, stejně jako básníky, 
výtvarné umělce a performery. 
 [ Svět knihy, s.r.o.
 klUbovNa – GENErÁla PíkY 26, PraHa 6
Concert: DRUMTYATR project
The DRUMTYATR project was launched in January 
2010 by Juri Izdryk and Grigory Semenchuk. The 
“core” attract musicians both professional and ama-
teur, as well as poets, artists and performers, to 
their performances.
 [ Svět knihy, s.r.o.


