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SÁL AUDIOKNIH – Levé křídlo82

Hry se zvuky z Českého rozhlasu
Rádio Junior nabízí ve svém vysílání pohádky a příběhy pro děti do 11 let. Přijďte poslouchat a nahlédnout do rozhlasové kuchyně, ve které to všechno
vzniká. Budeme soutěžit i o CD s příběhy Billa Madlafouska, Toma Sawyera a dalších.

Alice a mistra Viktora z edice Mladé fronty Velikáni do
kapsy.
[[Mladá fronta, a.s.

10.00–10.50
LITERÁRNÍ KAVÁRNA – Pravé křídlo (balkon vlevo)

2

[[Český rozhlas a Radioservis / Asociace vydavatelů
audioknih

Lubomír Kupčík – beseda
Setkání a beseda s Lubomírem Kupčíkem, autorem
ojedinělé příručky pro malé i velké indiány Indiánská
kniha – Hau kóla.

9.30–10.30

[[Mladá fronta, a.s.

P208 – Pravé křídlo2

(Vel)Mistr E – beseda a autogramiáda
Zatímco v předcházejícím Mistru E z Edice ČT se čtenáři učili základům etikety, pokračující (Vel)Mistr E jim
prozradí, jak si poradit se složitějšími problémy –
např. s vytahováním se, agresivitou, se závislostmi
nebo s pravidly harmonického soužití v rodině. Na
setkání dorazí herci Jan Čenský, Markéta Plánková,
Václav Vydra, Jan Vondráček a další.
[[Albatros Media a.s.

10.00–10.50
KOMORNÍ SÁL – Pravé křídlo (balkon vlevo)

2

Knihovní mazlíček a řádná péče o něj
Knihovní mazlíček není nějaký Pokémon, kterého si
chytíte cestou ze školy nebo z práce na ulici. Musíte
ho k sobě přilákat a pak se o něj starat. Taxonomii
knihovních mazlíčků a tipy na řádnou péči o ně představí KnN. Lenka H. a OdbKul. Irena Š.
[[Městská knihovna v Praze

10.00
10.00

S117 – Střední hala

Ivo T. Budil: Dějiny Skandinávie
Setkání s autorem, prezentace knihy a autogramiáda.
[[Skandinávský dům, z. s.

10.00–10.50

Literární sál – Pravé křídlo2

Zlatá stuha – hrajeme si na porotu
Podle čeho porota určí, která kniha je nejlepší? Podle příběhu? Nejvtipnějších ilustrací? Počtu písmen?
I letos byly Zlatou stuhou oceněny ty nejzajímavější
tituly z původní české knižní tvorby pro děti. Rozhodli
se ale porotci správně? Jaké knihy byste vybrali vy?
[[Česká sekce IBBY

SÁL ROSTEME S KNIHOU – Pravé křídlo2

Petra Braunová: Dům doktora Fišera
Spisovatelka Petra Braunová se dokáže trefit do vkusu staršího i mladšího čtenáře z řad dětí. Novinka
Dům doktora Fišera ale přikove ke knize opravdu každého. Nenechte si ujít povídání o napínavém příběhu o tajemné postavě, která toho před sousedstvím
skrývá víc, než je zdrávo.
[[Albatros Media a.s.

10.00–10.50

10.00–10.50

AUTORSKÝ SÁL – Levé křídlo2

Tomáš Němeček a Tomáš Chlud – beseda
Setkání a beseda se spisovatelem a novinářem Tomášem Němečkem a ilustrátorem Tomášem Chludem ke knize Tomáš Garrigue Masaryk očima slečny

10.00–10.50
PEN KLUBOVNA – Pravé křídlo (balkon vpravo)

Jiří Dědeček
Autorské čtení a písničky s kytarou.
[[České centrum Mezinárodního PEN klubu

10.00–11.00

FANTASY & SCI-FI – Pravé křídlo5

Démoni a váleční mágové
Svět stižený invazí démonů a akční příběh válečného
mága odehrávající se v okolí Brna – fantasy novinky
Terezy Matouškové a Oskara Fuchse. Přijďte si poslechnout, proč by neměly ujít vaší pozornosti! A budeme i křtít!
[[Nakladatelství Epocha
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10.00–11.00

VAŘÍME S KNIHOU – Foyer4

Vaříme podle Herbáře 4
Byliny, zdraví a inspirace přírodou i lidovými tradicemi. Kateřina Winterová a Linda Rybová připraví ukázku ze čtvrtého dílu kuchařského bestselleru. Moderuje Jana Havrdová.

PÁTEK 12. 5.
DENNÍ PROGRAMY

L301 – Levé křídlo2

Putování za Strašidláři s Hynkem Klimkem
Pohádkář a autor Strašidlářů Hynek Klimek zaujme napínavým vyprávěním o neznámých strašidlech z českých zemí. Jeho historky, tak jako v knížkách, doprovodí svými ilustracemi kreslířka Zdeňka Študlarová.
Zastavte se s paní učitelkou a spolužáky na pohádku.
[[Nakladatelský dům GRADA

10.00–13.50
MALÝ SÁL – Pravé křídlo (balkon vlevo)17

Slibná budoucnost Měst literatury
slogan, nebo realita?
Pod sloganem „Bohatá minulost, inovativní současnost a slibná budoucnost“ vznikl v roce 2004 projekt
měst literatury, jehož prvním nositelem byl Edinburgh. Brzy následovala města další, která úsilí
o zisk titulu spojují především s onou slibnou budoucností. Jak postupovat, aby se benefity kulturního projektu projevily v návštěvnosti města, ve zvýšení prestiže a kulturního potenciálu, v lepší spolupráci
kulturních organizací a literárních spolků? Jak správně řídit destinační management, jak nastavit marketing projektu, jak měřit jeho úspěšnost? Jak naplno
využít potenciál sítě Kreativních měst literatury
UNESCO, aby mohla sdílet cenné zkušenosti, inspiraci a příklady dobré praxe?
Tlumočeno: čeština, angličtina
[[Svět knihy, s.r.o.

Small Room – Right Wing (balcony, left)

The promising future of Cities of Literature –
slogan or reality?
The Cities of Literature programme originated in
2004 with the slogan: “Rich past, innovative present,
promising future”. Edinburgh, the first holder of the
“City of Literature” title, was soon followed by other
cities that demonstrated a common determination to
attain this promising future. What must be done for
the benefits of this cultural programme to be reflected in increased visitor numbers, prestige and cultural potential, and improved cooperation with cultural
organizations and literary associations? How is destination management best handled? How should the
programme’s marketing be set up? How can success
be measured? How can the potential of the UNESCO
Creative Cities of Literature programme be realized
to the full, so that valuable experience, inspiration
and examples of good practice are shared?
Interpreted: Czech, English
[[Svět knihy, s.r.o.
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L824 – Levé křídlo2

Rádio Junior
Autogramiáda moderátorů, zákulisí dětské rozhlasové stanice, překvapení pro děti.
[[Český rozhlas Rádio Junior

10.30

[[Česká televize – Edice ČT

10.00–11.00

10.00–14.00

P108 – Pravé křídlo

4pohlednice a mapy – křest
Sběratelské 4pohlednice a mapy k 6. ročníku Dne,
Měsíce a věží rozhleden 28. 9.–28. 10. 2017 s KČT
a ČASPV.
[[Mapcentrum

10.30–11.00
SÁL AUDIOKNIH – Levé křídlo82

Audioknihy džunglí
Hry a soutěže o audioknihy, které děti zavedou hluboko do džungle za chlapcem zvaným Mauglí. Co
všechno víte o divokých šelmách? Poznali byste je
podle hlasu a zvuků, které vydávají? A dovedli byste
je napodobit?
[[OneHotBook / Asociace vydavatelů audioknih

10.30–11.00

P208 – Pravé křídlo2

Projekt pes (ten můj) – křest
Kdo si někdy strašně moc přál psa, ruku nahoru!
Spisovatelka a vítězka literární soutěže nakladatelství Albatros Lucie Hlavinková ví, jaké to je, a proto
napsala knížku, která už se nemůže dočkat slavnostního křtu. Na místě samozřejmě nebude chybět ani
nejlepší přítel člověka. A co takový asistenční pejsek
dovede? O tom se přesvědčíte na vlastní oči! Možná
vám svlékne i ponožky.
[[Albatros Media a.s.

11.00
11.00–11.30

L101 – Levé křídlo2

Tomáš Němeček, Tomáš Chlud,
Lubomír Kupčík – autogramiáda
Autogramiáda dětských autorů a ilustrátorů.
[[Mladá fronta, a.s.

11.00–11.30

P208 – Pravé křídlo27

Praha Evy Chupíkové – křest
V Praze je blaze a s knížkou Evy Chupíkové v ní může
být ještě lépe! Stačí se jen seznámit s tím, co máme
okolo sebe. Gotika, baroko ani pojem „architektonický sloh“ totiž nejsou sprostá slova. Zdi pražských
staveb by mohly vyprávět.
[[Albatros Media a.s.
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[[Český rozhlas Rádio Junior

11.00–11.45

P615 – Pravé křídlo5

Tereza Matoušková a Oskar Fuchs
autogramiáda
Autoři budou podepisovat své novinky, fantasy romány Válka zrcadel a Frost.
[[Nakladatelství Epocha

11.00–11.50
VELKÝ SÁL – Střední hala127

Za plotem koncentračního tábora
s Johnem Boynem
Beseda s irským spisovatelem, autorem několika
románů. Nejvíce se proslavil knihou Chlapec v pruhovaném pyžamu. Příběh o dvou chlapcích žijících na
rozdílných stranách plotu koncentračního tábora byl
přeložen do třiceti jazyků a stal se také filmovou
předlohou. V letošním roce vychází jeho další román
Chlapec na vrcholu hory. Moderuje Radek Malý.
Tlumočeno: čeština, angličtina
[[Svět knihy, s.r.o., Velvyslanectví Irska a Dublin – město
literatury
LARGE THEATRE – CENTRAL HALL

Beyond the concentration camp fence,
with John Boyne
An opportunity to meet Irish writer John Boyne. The
most famous of his several novels is The Boy in the
Striped Pyjamas, the story of two boys who live on
opposite sides of the fence of a concentration camp;
it has been translated into thirty languages and
adapted for the cinema. John Boyne’s novel The Boy
at the Top of the Mountain has been published in
Czech this year. Moderated by Radek Malý.
Interpreted: Czech, English
[[Svět knihy, s.r.o., Velvyslanectví Irska and Dublin City
of Literature

11.00–11.50
SÁL ROSTEME S KNIHOU – Pravé křídlo23

Jak vyrůstám s knihou
Vyhlášení výsledků a předávání cen literární soutěže
pořádané v rámci kampaně na podporu četby knih
Rosteme s knihou. Vítězné příběhy dětí přečtou Věra
Hollá a Lukáš Hejlík, který bude pořad zároveň moderovat. Přítomen bude také předseda poroty, spisovatel Martin Vopěnka.
[[Svět knihy, s.r.o. v rámci kampaně Rosteme s knihou

11.00–11.50

AUTORSKÝ SÁL – Levé křídlo2

Strasti zkoušeného Standy – Strhující zpráva
o předponách s- a zUčitelka Lenka Zemanová a ilustrátorka Michaela
Bergmannová představí příběh o strašpytlovi Standovi, který se skamarádí s novou žačkou. Děti si se
Standou zkusí předponostroj i přehled zákeřných
dvojic a trojic.
[[Portál

11.00–11.50
LITERÁRNÍ KAVÁRNA – Pravé křídlo (balkon vlevo)

Jiří Černý a Lukáš Fibrich
Jak se připravoval výjimečný výpravný komiks Obrázky z moderních československých dějin?
[[Euromedia Group

11.00–11.50
KOMORNÍ SÁL – Pravé křídlo (balkon vlevo)

Marek Šindelka
Držitel ceny Magnesia Litera představí svou nejnovější knihu Únava materiálu.
[[Euromedia Group – Odeon

11.00–11.50
PEN KLUBOVNA – Pravé křídlo (balkon vpravo)

Olga Walló
Čtení z připravované knihy povídek.
[[České centrum Mezinárodního PEN klubu

11.00–11.50
LAPIDÁRIUM – Výstaviště PRAHA Holešovice1

Setkání s francouzskou spisovatelkou
Karine Tuilovou
Četba z románu Bezstarostnost, loňského finalisty
Goncourtovy ceny. Román vypráví příběh vyhořelého
vojáka, který se vrátil z mise v Afghánistánu do složitých vztahů v rodné Francii. Beseda s autorkou.
Simultánně tlumočeno: čeština, francouzština
[[Garamond a Svět knihy, s.r.o.
LAPIDARIUM – Prague Exhibition Grounds

An opportunity to meet French writer Karine Tuil
A reading from L’insouciance, which was shortlisted
for last year’s Prix Goncourt. This novel tells the story of a burnt-out soldier who has returned from a tour
of duty in Afghanistan to complex relations in his
native France. Discussion with the author.
Simultaneously interpreted: Czech, French

[[Garamond and Svět knihy, s.r.o.

11.00–12.00

FANTASY & SCI-FI – Pravé křídlo5

Jak psát román (Pavel Renčín and his
Writing Pets)
Pavel Renčín je jednou z nejzářivějších hvězd naší
fantastiky. Autor mnoha oceněných povídek a romá-
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LITERÁRNÍ SÁL – Pravé křídlo2

Rádio Junior – Příběh rozhlasové pohádky
Hravé povídání o tom, jak se připravuje rozhlasová
pohádka a kdo všechno se podílí na jejím vzniku.
Připravila Šárka Fenyková.
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nů se nyní rozhodl zprostředkovat svým fanouškům
– a nejen jim – kouzla ze své spisovatelské výbavy.
Vtipně, jasně a účinně!
[[Pevnost
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PÁTEK 12. 5.

11.00–12.00

SÁL AUDIOKNIH – Levé křídlo8

Jan Masaryk – pravdivý příběh
Beseda s interpretem Janem Šťastným a režisérem
Milošem Vránou o natáčení audioknižní podoby knihy
Pavla Kosatíka a Michala Koláře Jan Masaryk – pravdivý příběh.
[[Audiotéka a Mladá fronta / Asociace vydavatelů audioknih

11.00–12.00

S105 – Střední hala1

¡Hola, amigos!
Pořad organizovaný studijním oddělením pražského
Institutu Cervantes – prvotní kontakt se španělštinou v krátkých ukázkách komunikativní metody výuky.
Tlumočeno: španělština
[[Velvyslanectví Španělska a Institut Cervantes v Praze
S105 – Central Hall

¡Hola, amigos!
An event held by the Enrolment Office of Instituto
Cervantes in Prague that introduces the Spanish language using short demonstrations of communicative
teaching methods.
Interpreted: Spanish

[[Velvyslanectví Španělska and Institut Cervantes v Praze

11.30–12.30

VAŘÍME S KNIHOU – Foyer4

Chleban s An! aneb Domácí kváskové pečení
Naučte se péct domácí kváskový chleba – je to snazší, než si myslíte. Autorka knihy Gabriela Hradecká
vás naučí péct po domácku to nejlahodnější pečivo,
zadělávat těsto i starat se o svůj vlastní kvásek.
[[Albatros Media a.s.

11.45–11.50

LITERÁRNÍ SÁL – Pravé křídlo8

Mobilní aplikace Radiotéka – audioknihy
do kapsy
Představení nové mobilní aplikace Českého rozhlasu. Poslouchejte audioknihy a mluvené slovo – kdykoliv a zdarma! rozhlas.cz/aplikace.
[[Český rozhlas

12.00
12.00

L002 – Levé křídlo2

Jan Lebeda – autogramiáda
Autor dětských knih o oblíbeném skřítku Medovníčkovi bude podepisovat svou nejnovější knihu Medovníček, Medulka a panenka Rózinka společně s ilustrátorkou Zdeňkou Študlarovou.
[[Nakladatelství Brána

12.00

S205 – Střední hala

Marek Šindelka: Únava materiálu - autogramiáda
[[Euromedia Group – Odeon

12.00–12.50

VELKÝ SÁL – Střední hala1

Corinne Hofmannová
Známá švýcarská spisovatelka, autorka legendární
Bílé Masajky, ve své nové biografii Dívka se žirafím
krkem vypráví hlavně o svém dětství a dospívání za
těžkých životních podmínek.
Tlumočeno: čeština, angličtina
[[Euromedia Group – Ikar

LARGE THEATRE – Central Hall

Corinne Hofmann
Famous Swiss author of the legendary White Masai.
In her new memoir The Girl with the Giraffe Neck she
writes about her difficult childhood and adolescence.
Interpreted: Czech, English
[[Euromedia Group – Ikar

11.30–12.15

P208 – Pravé křídlo2

Klára Smolíková a Jiří W. Procházka: Tajná
dvojka A + B
Artur a Bára potřebují mezi spolužáky vypadat nenápadně. Jsou to totiž tajní špičkoví detektivové, kteří
za pomoci supermoderních technologií řeší zapeklité
záhady. Chcete se od nich něco přiučit a procvičit
své detektivní schopnosti? Odvahu s sebou!
[[Albatros Media a.s.

11.30–12.30

P409 – Pravé křídlo2

Tajemství tvorby Šárky Váchové
Autorské čtení a ukázky z knihy Tajemství srdce zařazené do katalogu Nejlepší knihy dětem 2015/2016.
Autorčin bestseller Chaloupka na vršku v podobě obrázkové knihy. Jak se dělá animovaný film. Moderuje
Jitka Saturková.
[[Česká televize – Edice ČT
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12.00–12.50
LITERÁRNÍ SÁL – Pravé křídlo12

Hrůzy války očima dítěte
Beseda s Uri Orlevem, izraelským autorem a nositelem mezinárodní Ceny Hanse Christiana Andersena
z roku 1996. Napsal více než třicet knih pro čtenáře
různého věku. Jeho román Běž, chlapče, běž, určený
dětem, je jedním z titulů letošní soutěže Souboj čtenářů, kterou v rámci kampaně Rosteme s knihou
pořádá Svět knihy, s.r.o. Autor přijíždí na veletrh, aby
se setkal se svými mladými čtenáři. Moderuje Martin Vopěnka.
Tlumočeno: čeština, angličtina
[[Svět knihy, s.r.o. a Velvyslanectví Státu Izrael
LITERARY THEATRE – RIGHT WING

The horrors of war in the eyes of a child
An opportunity to meet Israeli writer Uri Orlev, author
of over thirty books for readers of different ages and
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winner of the 1996 Hans Christian Andersen Award.
His novel for children Run, Boy, Run is one of the
books chosen for this year’s Readers’ Challenge
competition, held by Book World Ltd. as part of its
Growing with the Book campaign. The author is at
the fair to meet his young readers. Moderated by
Martin Vopěnka.
Interpreted: Czech, English
[[Svět knihy, s.r.o. and Velvyslanectví Státu Izrael

FANTASY & SCI-FI – Pravé křídlo5

Edice Pevnost neztrácí dech
Tradiční beseda s autory oblíbené Edice Pevnost. Inspiraci, perličky z „natáčení“ a plány do budoucna
prozradí a vaše všetečné dotazy zodpoví Josef Pecinovký, Jana Rečková, Pavel Fritz, Jaroslav Beznoska,
Františka Vrbenská a Lucie Lukačovičová. Moderuje
Boris Hokr.

[[Národní institut pro další vzdělávání

AUTORSKÝ SÁL – Levé křídlo

Pavla Jazairiová
Novinářka a cestovatelka Pavla Jazairiová představí
knihu Příběhy, která zavádí čtenáře na tři kontinenty:
do jihoamerické Kolumbie, do Indie a také do dvou
evropských velkoměst Paříže a Říma.
[[Radioservis, a.s.

12.00–12.50
LITERÁRNÍ KAVÁRNA – Pravé křídlo (balkon vlevo)1

Marina Stěpnova – setkání s autorkou
Prezentace autorčina románu Lazarovy ženy, který
vydalo v českém překladu v roce 2015 nakladatelství Ikar. Ukázky z románu v češtině budou číst studenti DAMU.
Tlumočeno: čeština, ruština
[[Ruské středisko vědy a kultury a Agentura Rospečať
LITERARY CAFÉ – RIGHT WING (BALCONY, LEFT)

12.00–13.00

SÁL AUDIOKNIH – Levé křídlo8

Audioknihy Vlastimila Vondrušky – beseda
a autogramiáda
Nejčtenější a nejposlouchanější český spisovatel
představí a podepíše své audioknihy: ságy Přemyslovská epopej a Husitská epopej a případy z cyklu
Hříšní lidé Království českého.
[[Tympanum audioknihy / Asociace vydavatelů audioknih

12.15–13.00

P208 – Pravé křídlo2

Křest knihy Lví kouzlo Martiny Drijverové
Cestovatel Emil Holub by letos oslavil 170 let. Neobdivovali ho jen Češi, které ohromil rozsáhlými sbírkami ze svých cest, ale i samotní Afričané. Proč? Ovládal totiž lví kouzlo. Pokud chcete jeho tajemství
odhalit i vy, připojte se k Martině Drijverové.
[[Albatros Media a.s.

12.30

L003 – Levé křídlo217

John Boyne – autogramiáda
Autor knih Chlapec v pruhovaném pyžamu a Chlapec
na vrcholu hory.
Tlumočeno: čeština, angličtina

Marina Stepnova – an opportunity to meet
the author
Presenting the novel The Women of Lazarus, published in Czech by Ikar in 2015. Excerpts from the
Czech translation will be read by students from the
Theatre Faculty in Prague (DAMU).
Interperted: Czech, Russian

[[Nakladatelství Slovart, Velvyslanectví Irska a Dublin – město
literatury
L003 – Left Wing

[[Ruské středisko vědy a kultury and Agentura Rospečať

[[Nakladatelství Slovart, Velvyslanectví Irska and Dublin
City of Literature

12.00–12.50
KOMORNÍ SÁL – Pravé křídlo (balkon vlevo)

Zebřičky zpívají své písně pro vajíčka
Beseda se socioložkou a bioložkou prof. Hanou Librovou a jejími hosty u příležitosti vydání knihy Věrní
a rozumní. Kapitoly o ekologické zpozdilosti.
[[Masarykova univerzita – Nakladatelství Munipress

12.00–12.50
PEN KLUBOVNA – Pravé křídlo (balkon vpravo)

Markéta Hejkalová a Jiří Kratochvil
Čtení nejen z románu Jízlivá potměšilost žití.

John Boyne – signing
Author of the novels The Boy in the Striped Pyjamas
and The Boy at the Top of the Mountain.
Interpreted: Czech, English

12.30–13.45
LAPIDÁRIUM – Výstaviště Praha Holešovice17

Východo- nebo středoevropská poezie?
Kde končí střední Evropa? A kde začíná východní Evropa? Existují vůbec? A pokud ano, odráží se to nějak v poezii? Hranice patří státům, poezie básníkům
a pro ty je poezie vždy v samém středu. Účinkují Hryhorij Semenčuk, Marie Iljašenko a Ryszard Krynicki.
Moderuje Lenka Kuhar Daňhelová.
Simultánně tlumočeno: čeština, polština
[[Svět knihy, s.r.o., Lvov – město literatury a Krakow – město
literatury

[[České centrum Mezinárodního PEN klubu
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Soutěž Náš svět
Vyhlášení výsledků literární soutěže.

PÁTEK 12. 5.

[[Nakladatelství Epocha

12.00–12.50

12.00–12.50

12.00–13.00
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PÁTEK 12. 5.

LAPIDARIUM – Prague Exhibition Grounds

LITERARY CAFÉ – Right Wing (balcony, left)

Eastern or Central Poetry?
Where does Central Europe end? Where does Eastern
Europe begin? Do they even exist? And if so, does it
matter for poetry? Borders belong to countries, poetry
to poets – and for the latter poetry is central. Speakers: Grigory Semenchuk, Marie Iljašenko and Ryszard Krynicki. Moderated by Lenka Kuhar Daňhelová.
Simultaneously interpreted: Czech, Polish

[[Nakladatelství Host, Zastoupení Valonsko-Brusel v Praze

[[Svět knihy, s.r.o., Lviv City of Literature and Krakow City
of Literature

13.00–13.50
KOMORNÍ SÁL – Pravé křídlo (balkon vlevo)

13.00
13.00

Patrick Declerck: Demons That Afflict Me
The Belgian philosopher, anthropologist, psychoanalyst and writer addresses issues such as desocialization, homelessness and alcoholism. He won Belgium’s Prix Victor-Rossel for this novel, which has
psychoanalysis itself as its only hero and main thread.
Interpreted: Czech, French

L824 – Levé křídlo

Pavla Jazairiová – autogramiáda
Novinářka a cestovatelka, která byla na festivalu Prix
Bohemia Radio 2017 uvedena do Síně slávy Českého rozhlasu.
[[Radioservis, a.s.

Cesta k uzdravení – o daru léčení – představení
knihy
Nemoc a uzdravení mají svá pevná pravidla, která
nejsou všeobecně známá. Autor popisuje z hlediska
své dvacetileté léčitelské praxe zdraví a nemoc jako
zákonité důsledky našeho pojetí života. Kniha se
může stát průvodcem všech lidí, kteří se snaží porozumět nejen nemoci, ale také svému životu.
[[Václav Kazda

13.00

S205 – Střední hala1

Corinne Hofmannová: Dívka se žirafím krkem
autogramiáda
Tlumočeno: čeština, angličtina
[[Euromedia Group – Ikar

S205 – Central Hall

Corinne Hofmann: The Girl with the Giraffe Neck
signing
Interpreted: Czech, English
[[Euromedia Group – Ikar

13.00–13.45

P615 – Pravé křídlo5

Autoři Edice Pevnost – autogramiáda
Jana Rečková, Pavel Fritz, Jaroslav Beznoska, Josef
Pecinovský a další autoři oblíbené Edice Pevnost budou podepisovat své knihy.

13.00–13.50
PEN KLUBOVNA – Pravé křídlo (balkon vpravo)

Dora Čechova
Autorské čtení z vydaných i nevydaných povídek.
[[České centrum Mezinárodního PEN klubu

13.00–14.00

VAŘÍME S KNIHOU – Foyer4

Pečeme s vámi již 60 let
Vítejte ve světě, kde se fortel a vzpomínky na dětství
mísí s potřebami nové doby – Remoska je s vámi již
60 let! Představíme vám kuchařku Remoska Recepty
a ochutnáte čerstvě uvařená zdravá jídla. S Remoskou je každý šéfkuchařem.
[[Remoska s.r.o.

[[Nakladatelství Epocha

13.00–14.00

13.00–13.50

Aničky Ivany Peroutkové
Holčička Anička už zažila několikero dobrodružství:
ve městě, na řece, na horách i s cirkusem. Její literární maminka, oblíbená spisovatelka Ivana Peroutková se rozpovídá o jejím nejnovějším, desátém průzkumu, který vedl rovnou do zahrady.

AUTORSKÝ SÁL – Levé křídlo

Hana Hindráková – beseda
Beseda s populární autorkou románů z afrického
prostředí.
[[Alpress

[[Albatros Media a.s.

13.00–13.50
LITERÁRNÍ KAVÁRNA – Pravé křídlo (balkon vlevo)

1

Patrick Declerck: Běsi, co mě sužují
Belgický filozof, antropolog, psychoanalytik a spisovatel se zabývá tématy jako jsou desocializace, bezdomovectví nebo alkoholismus. Za román, jehož jedinou hrdinkou i základní zápletkou je psychoanalýza,
získal belgickou cenu Prix Victor-Rossel.
Tlumočeno: čeština, francouzština
[[Nakladatelství Host ve spolupráci se Zastoupením
Valonsko-Brusel v Praze
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P208 – Pravé křídlo2

13.00–14.50

VELKÝ SÁL – Střední hala83

O2 Audiokniha roku 2016
Asociace vydavatelů audioknih vyhlašuje výsledky
4. ročníku ankety O2 Audiokniha roku v devíti kategoriích: nejlepší audiokniha pro děti, interpret, interpretka,
četba, dramatizace, obal, mluvené slovo mimo kategorie, zvláštní cena AVA a absolutní vítěz. Program uvádí
herec Jan Jiráň. Hosté: Igor Bareš, Taťjana Medvecká,
Jiří Lábus, Jiří Vyorálek a další úspěšní interpreti.
[[Asociace vydavatelů audioknih, z. s.

9 KNIHA JAKO OBJEKT 2 DĚTI A MLÁDEŽ 4 VAŘÍME S KNIHOU 5 FANTASY & SCI-FI

SOUBOJ ČTENÁŘŮ – soutěž ve znalosti
obsahu knih
Finálové kolo soutěže, kterou pro šesté třídy základních škol vyhlašuje Svět knihy, s.r.o. v rámci kampaně Rosteme s knihou. Online kola se zúčastnilo rekordních 90 tříd z celé republiky, z nichž 5 nejlepších
se o vítězství utká ve finálovém souboji přímo před
zraky publika a odborné poroty. Osobně bude přítomen izraelský spisovatel Uri Orlev, autor knihy Běž,
chlapče, běž.
[[Svět knihy, s.r.o. v rámci kampaně Rosteme s knihou

13.00–15.00

FANTASY & SCI-FI – Pravé křídlo5

Projekce kultovního hororu Choking Hazard
Projekce českého hororu Choking hazard vás spolehlivě usadí do sedaček (a rozesměje). Dáda Patrasová střílející z brokovnice, slepec Jaroslav Dušek či
Jan Dolanský – a k tomu hordy zombie myslivců terorizující lidi v motelu uprostřed nehostinné přírody.
Film bude provázen komentářem režiséra, scenáristy
a občas i herců. Účinkují Marek Dobeš, Štěpán Kopřiva, Alexandr Rusevský, J. W. Procházka a další.
[[XB-1

13.30–14.30

P409 – Pravé křídlo

Češi 1938: Jak Beneš ustoupil Hitlerovi
S režisérem Robertem Sedláčkem a scenáristou
Pavlem Kosatíkem o nejdůležitějších událostech českého 20. století nejen v televizním cyklu České století, ale i v komiksovém zpracování. Tentokrát v podání
výtvarnice Štěpánky Jislové. Moderuje Václav Žmolík.
[[Česká televize – Edice ČT

14.00
14.00

L002 – Levé křídlo

Jiří Štědroň – autogramiáda
Český herec a zpěvák bude podepisovat svou novou
knihu.
[[Nakladatelství Brána

14.00

14.00–14.50

LITERÁRNÍ SÁL – Pravé křídlo3

Slovník roku 2016
Vyhlášení výsledků a předání cen 24. ročníku soutěžní a propagační akce pořádané Jednotou tlumočníků a překladatelů – usnadňuje přehled v celoroční
slovníkové a encyklopedické produkci ČR, SR i dalších zemí. Účinkují Amalaine Diabová, Jana Hašková,
Barbora Stejskalová, Alena Šourková a autoři a nakladatelé odměněných publikací.
[[JTP – Jednota tlumočníků a překladatelů

14.00–14.50

AUTORSKÝ SÁL – Levé křídlo5

Japonská (audio)vizuální kultura
Japonská (audio)vizuální kultura, známá především
v podobě mangy, anime a J-popu, dokáže být natolik
svébytná, až někdy připomíná signály z jiné planety.
O tom, jak tyto signály luštit, pohovoří autorský tým
stojící za publikací Planeta Nippon.
[[Crew

14.00–14.50
LITERÁRNÍ KAVÁRNA – Pravé křídlo (balkon vlevo)1A

Gregor Sander: Co by bylo
Autorské čtení a diskuzi s německým autorem Gregorem Sanderem o knihách Co by bylo a Zimní ryby
moderuje překladatelka Tereza Semotamová. Pořad
je součástí literárního programu Das Buch – prezentace německy psané literatury Německa, Rakouska
a Švýcarska.
Tlumočeno: čeština, němčina
[[Goethe-Institut

LITERARY CAFÉ – Right Wing (balcony, left)

Gregor Sander: What Would Have Been
Reading by the German author Gregor Sander from
his books What Would Have Been and Winter Fish,
followed by discussion. Moderated by translator Tereza Semotamová. This event is part of the literary
programme “Das Buch”, which presents literature
written in German from Germany, Austria and Switzerland.
Interpreted: Czech, German
[[Goethe-Institut

14.00–14.50
L210 – Levé křídlo1

Patrick Declerck – autogramiáda
Tlumočeno: čeština, francouzština

[[Nakladatelství Host ve spolupráci se Zastoupením
Valonsko-Brusel v Praze
L210 – Left Wing

Patrick Declerck – signing
Interpreted: Czech, French

[[Host publishers, Diplomatic Mission of Wallonia-Brussels
in Prague

KOMORNÍ SÁL – Pravé křídlo (balkon vlevo)

Ve světle Pravdy – kniha, která změnila můj život
Vždy jsem si přál, abych svůj život dokázal přehlédnout jako souvislý řetěz událostí dávajících hlubší
smysl. Pochopit jeho příčiny a najít perspektivu, která nekončí pozemským životem. Hledal jsem jen to,
co hledají všechny vědy bez ohledu na svoje zaměření – logické zákony, bez nichž není možné nic vystavět, nic dalšího objevit. Hledal jsem zákony života.
[[Nakladatelství Poselství Grálu
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14.00–14.50

LAPIDARIUM – Prague Exhibition Grounds

PEN KLUBOVNA – Pravé křídlo (balkon vpravo)

Milena Fucimanová
Autorské čtení z knihy veršů Houslistka.
[[České centrum Mezinárodního PEN klubu

DENNÍ PROGRAMY

PÁTEK 12. 5.

14.00–15.00

L108 – Levé křídlo

Miloš Hoznauer – autogramiáda
Vynikající češtinář a učitel Miloš Hoznauer po celý
život schraňoval své texty. Nyní, téměř v devadesáti
letech, z nich sestavil knihu vzpomínek Lodní kufr.
Na stánku nakladatelství Dokořán ji bude podepisovat nejen svým bývalým studentům.
[[Nakladatelství Dokořán

14.00–15.00

S105 – Střední hala1

David Llorente: Miluji Tě, protože mě živíš
Představení českého překladu románu Miluji Tě, protože mě živíš od španělského spisovatele Davida
Llorenteho, vydaného nakladatelstvím Argo. Následovat bude scénické čtení.
Tlumočeno: čeština, španělština
[[Velvyslanectví Španělska a Institut Cervantes v Praze
S105 – Central Hall

David Llorente: I Love You Because You Feed Me
Introducing the Czech translation of the novel I Love
You Because You Feed Me by Spanish writer David
Llorente, published by Argo. Followed by a stage reading.
Interpreted: Czech, Spanish

[[Velvyslanectví Španělska and Institut Cervantes v Praze

14.00–15.00

P208 – Pravé křídlo2

Justýnka a asistenční jednorožec Kateřiny
Maďárkové Andrlové – křest
Svět občas dovede být temný a nepřívětivý. O co je to
horší, když člověku chybí fantazie, se kterou by si ho
vymaloval do veselejších barev? Holčička Justýnka
má naštěstí po boku věrného jednorožce Huberta,
který jí do tajů představivosti zasvětí dřív, než dupne
podkovou.
[[Albatros Media a.s.

14.00–15.15
LAPIDÁRIUM – Výstaviště Praha Holešovice17

Setkání s Marcem Pastorem
a José Luisem Peixotem
Marc Pastor je španělská hvězda žánru krimi, kriminolog a cestovatel s širokým kulturním záběrem.
José Luis Peixoto je jeden z nejvýznamnějších hlasů
současného Portugalska, básník, dramatik a spisovatel. Moderuje Anežka Charvátová.
Simultánně tlumočeno: čeština, španělština
[[Svět knihy, s.r.o., Barcelona – město literatury a
Óbidos – město literatury
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An opportunity to meet Marc Pastor and
José Luis Peixoto
Marc Pastor, Spanish star of the crime novel, is a criminologist and culturally disperse explorer. José
Luis Peixoto, one of the most important voices in
contemporary Portugal, is a poet, playwright and novelist. Moderate by Anežka Charvátová.
Simultaneously interpreted: Czech, Spanish
[[Svět knihy, s.r.o., Barcelona City of Literature and
Óbidos City of Literature

14.30–15.30

VAŘÍME S KNIHOU – Foyer4

Ochutnávka Brazílie, literární i kulinářské
Exotickou Brazílii představují dvě nové publikace:
Brasília – město – sen a Brazílie, návod k použití. Vychutnejte si je v kombinaci s plněnými tapiokovými
plackami a pravou brazilskou kávou. Vaří autor „návodu na Brazílii“ Pavel Šembera.
[[TITANIC

14.30–15.30

P409 – Pravé křídlo

Češi 1948: Jak se KSČ chopila moci
S režisérem Robertem Sedláčkem a scenáristou
Pavlem Kosatíkem o nejdůležitějších událostech
českého 20. století nejen v televizním cyklu České
století, ale i v komiksovém zpracování. Tentokrát
v podání výtvarníka Karla Osohy. Moderuje Václav
Žmolík.
[[Česká televize – Edice ČT

15.00
15.00

L002 – Levé křídlo7

Blanka Kovaříková – autogramiáda
Přijďte si pro podpis oblíbené autorky populárně naučných knih.
[[Nakladatelství Brána

15.00

P601 – Pravé křídlo7

Lenka Krátká – autogramiáda
Autorka publikace Domovský přístav Praha: československá námořní plavba v letech 1948 až 1989.
[[Nakladatelství Karolinum

15.00

S205 – Střední hala

Miloš Škorpil a Pavel Kosorin: Modrá knížka
o běhání a o životě – autogramiáda
[[Euromedia Group – Esence

15.00–15.30

S119 – Střední hala1A

Gregor Sander – autogramiáda
Autogramiáda Gregora Sandera, autora knih Co by
bylo a Zimní ryby (Větrné mlýny). Pořad je součástí
literárního programu Das Buch – prezentace němec-

9 KNIHA JAKO OBJEKT 2 DĚTI A MLÁDEŽ 4 VAŘÍME S KNIHOU 5 FANTASY & SCI-FI
ky psané literatury Německa, Rakouska a Švýcarska.
Tlumočeno: čeština, němčina
[[Goethe-Institut

S119 – Central Hall

LITERÁRNÍ KAVÁRNA –
Pravé křídlo (balkon vlevo) 1A

[[Rakouské kulturní fórum v Praze
LITERARY CAFÉ – Right Wing (balcony, left)

Zuzana Hubeňáková a Dominik Landsman
Humoristé a veleúspěšní blogeři, autoři společného
díla Deníček moderního páru, vás zaručeně rozesmějí!

Olga Flor: Ich in Gelb
Reading by and discussion with Austrian author Olga
Flor about her novel Ich in Gelb. Moderated by Lucie
Pantazopoulou Drahoňovská. This event is a part of
the literary programme “Das Buch”, which presents
literature written in German from Germany, Austria
and Switzerland.
Interpreted: Czech, German

PÁTEK 12. 5.

Olga Flor: Ich in Gelb
Autorské čtení a diskuze s rakouskou autorkou Olgou Flor o její knize Ich in Gelb. Moderuje Lucie Pantazopoulou Drahoňovská. Pořad je součástí literárního programu Das Buch – prezentace německy psané
literatury Německa, Rakouska a Švýcarska.
Tlumočeno: čeština, němčina

[[Euromedia Group – Ikar

[[Rakouské kulturní fórum v Praze

15.00–15.50

15.00–15.50

DENNÍ PROGRAMY

Gregor Sander – signing
Signing with Gregor Sander, author of the books
What Would Have Been and Winter Fish (published in
Czech by Větrné mlýny). This event is a part of the
literary programme “Das Buch”, which presents literature written in German from Germany, Austria and
Switzerland.
Interpreted: Czech, German

15.00–15.50

[[Goethe-Institut

15.00–15.50

VELKÝ SÁL – Střední hala

LITERÁRNÍ SÁL – Pravé křídlo13

Slavnostní udílení Ceny Jiřího Theinera
Cenu Jiřího Theinera uděluje společnost Svět knihy,
s.r.o. žijící osobnosti či instituci, jež se svou prací
významně podílí na šíření a propagaci české literatury v zahraničí. Stálým čestným členem komise je syn
Jiřího (George) Theinera a donátor finanční prémie
Pavel Theiner. V roce 2017 cenu obdrží Edgar de
Bruin. Laudatio přednese spisovatel Jáchym Topol.
Pořad moderuje David Vaughan.
Tlumočeno: čeština, angličtina
[[Svět knihy, s.r.o.

LITERARY THEATRE – Right Wing

Jiri Theiner Award: presentation ceremony
The Jiri Theiner Award is conferred by Book World
Ltd. to a living person or active institution that by
his/her/its work has made a significant contribution
to the dissemination and promotion of Czech literature abroad. Pavel Theiner, son of Jiří (George) Theiner is a permanent, honorary member of the committee and donor of the financial award. The 2017
award will go to Edgar de Bruin. The laudation speech will be given by writer Jáchym Topol. Moderated
by David Vaughan.
Interprete: Czech, English
[[Svět knihy, s.r.o.

15.00–15.50
SÁL ROSTEME S KNIHOU – Pravé křídlo2

Malý humorista a Mistr sportu skáče z dortu
Jan Nejedlý představí své dvě antologie novodobé
dětské lidové slovesnosti. Jaromír Plachý bude naživo ilustrovat všechny ty žertovné rébusy, hádanky,
písně, jazykové hříčky, škádlivky, pohádky a další, kterými se to v obou knihách jen hemží.
[[Meander Publishing v rámci kampaně Rosteme s knihou

KOMORNÍ SÁL – Pravé křídlo (balkon vlevo)

Sándor Márai: Herbář – prezentace knihy
Obyčejná lidská moudrost a vybroušený filozofický
náhled na život. Herbář plný užitečných rad pro nejrůznější životní situace. Dodnes aktuální dílo pro
přemýšlivého čtenáře z pera nejfrekventovanějšího
maďarského autora v české překladové literatuře.
Knihu vydává v citlivém přetlumočení Dany Gálové
nakladatelství Academia. Za účasti literárního historika Evžena Gála. Moderuje Marta Pató.
[[Maďarský institut Praha, Academia

15.00–15.50
MALÝ SÁL – Pravé křídlo (balkon vlevo)

Retro s Michalem Petrovem
Dvakrát oceněný český bestseller Michala Petrova
Retro se dočká třetího pokračování! Po potravinách,
předmětech běžné spotřeby a bydlení nás čeká cesta za odpočinkem. Vydáme se na rekreaci.
[[Nakladatelství JOTA

15.00–15.50
PEN KLUBOVNA – Pravé křídlo (balkon vpravo)

David Zábranský
Autorské čtení z divadelní hry Herec a truhlář mluví
o stavu své domoviny a z románu Martin Juhás čili
Československo.
[[České centrum Mezinárodního PEN klubu

15.00–16.00

FANTASY & SCI-FI – Pravé křídlo5

Křest sbírky fantasy povídek Bájná stvoření
a beseda s autory
Sbírka fantasy povídek nakladatelství XB-1 zaměřená na mytická stvoření, která ovšem dokážou zasáh-
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nout do života obyčejných lidí. Křtiny a zajímavosti
z „natáčení“. Účastní se Jana Rečková, Františka
Vrbenská, Vlado Ríša, Josef Pecinovský, Adam Andres, Julie Nováková, Lucie Lukačovičová a Anna Šochová. Spojeno s autogramiádou.
[[XB-1
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15.00–16.00

SÁL AUDIOKNIH – Levé křídlo8

Audiokniha Nedělňátko aneb S Cimrmanem
v zádech – křest
Za účasti autorů Miloně Čepelky a Aleše Palána
bude představena audio podoba jejich úspěšné knihy, která není jen pohledem do zákulisí Divadla Járy
Cimrmana. Součástí akce bude i autogramiáda.

15.30–16.00

L207 – Levé křídlo8

Václav IV.: Tajná kronika velké doby malého
krále – křest audioknihy
Křest čtvrté audioknihy z Lucemburské pentalogie
a autogramiáda za účasti autora Josefa Bernarda
Prokopa a vypravěče Marka Holého v titulní roli poněkud slabošského panovníka.
[[OneHotBook / Asociace vydavatelů audioknih

15.30–16.30

P409 – Pravé křídlo

Martin Hilský – autogramiáda
Martin Hilský podepisuje překlady Williama Shakespeara, které v Atlantisu vycházejí ve dvou řadách –
vázané česko-anglické a brožované české.

Bohéma
Dramatická série scenáristky Terezy Brdečkové a režiséra Roberta Sedláčka zachycuje slávu i bídu
atraktivního filmařského prostředí ve dvou totalitních
režimech – za protektorátu během 2. světové války
a po nástupu komunistického režimu. Její inspirací
se staly osudy našich předních herců Zdeňka Štěpánka, Vlasty Buriana, Oldřicha Nového a dalších a také
výrazné osobnosti tehdejšího filmového světa – producenta Miloše Havla. Křest DVD za účasti režiséra a
představitelů hlavních rolí. Moderuje Václav Žmolík.

[[Nakladatelství Atlantis

[[Česká televize – Edice ČT

[[SUPRAPHON / Asociace vydavatelů audioknih

15.00–16.00

L406 – Levé křídlo

15.00–16.00

L212 – Levé křídlo

Jiří Štědroň a Kamila Kikinčuková
autogramiáda

16.00

L002 – Levé křídlo

Oldřich Jurman – autogramiáda
Autor bude podepisovat své knihy.

[[Studio Ypsilon

15.00–16.00

16.00

P208 – Pravé křídlo

[[Nakladatelství Brána

Karel Cvrček a křest knihy Vraždaplán
Napínavý román Karla C. Griga navazuje na to nejlepší z tradice české detektivky. Osvědčené ingredience
autor zručně aktualizuje a čtenář má možnost odhalit v pozadí příběhu společenské souvislosti, jež se
nápadně podobají realitě, jakou v Čechách dnes zažíváme.

16.00

[[Albatros Media a.s.

16.00

15.15–15.30

Káva o čtvrté
Živé vysílání diskusního a kontaktního pořadu. Tentokrát na téma knihy. Moderuje Patricie Strouhalová.

L207 – Levé křídlo8

Tvůj podpis má známý hlas
Autogramiáda hvězd vydavatelství OneHotBook –
ulovte si na stánku Miloslava Mejzlíka, Valérii Zawadskou, Marka Holého, Veroniku Khek Kubařovou či
Jana Zadražila a další. K dostání budou i plakáty
herců v rolích oblíbených audioknižních hrdinů.
[[OneHotBook

15.30

L304 – Levé křídlo

Jiří Žáček: S ÚSMĚVEM (ilustrace Adolf Born)
autogramiáda
[[Nakladatelství Šulc – Švarc

[[Galén

L824 – Levé křídlo

[[Český rozhlas Dvojka

16.00

P601 – Pravé křídlo

František Šmahel – autogramiáda
Autor publikace Nahlédnutí do středověku. Mluva písma a četba obrazů.
[[Nakladatelství Karolinum

16.00

S203 – Střední hala

Mariusz Surosz – autogramiáda
Známý polský novinář a spisovatel podepisuje knihu
o osmi výjimečných českých ženách Ach, ty Češky!
(Mladá fronta 2017).
[[Polský institut v Praze
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L502 – Levé křídlo

Vladimír Mišík a Mirek Kovářík – autogramiáda
Autoři podepisují své knižní novinky a také společné
album Reduta blues.
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Zuzana Hubeňáková a Dominik Landsman
autogramiáda
Autoři budou podepisovat knihy Deníček moderního
páru a Postřehy teplákové bohyně.
[[Euromedia Group – Ikar

16.00–16.30

S119 – Střední hala1A

Olga Flor – autogramiáda
Autogramiáda rakouské autorky Olgy Flor ke knize
Ich in Gelb. Pořad je součástí literárního programu
Das Buch – prezentace německy psané literatury Německa, Rakouska a Švýcarska.
Tlumočeno: čeština, němčina
[[Goethe-Institut

S119 – Central Hall

Olga Flor – signing
Signing session with Olga Flor, Austrian author of the
novel Ich in Gelb. This event is a part of the literary
programme “Das Buch”, which presents literature
written in German from Germany, Austria and Swit
zerland.
Interpreted: Czech, German
[[Goethe-Institut

16.00–16.45

L504 – Levé křídlo8

Dívka, která si říkala Tuesday – thriller
z londýnského podzemí
Žije hluboko pod ulicemi Londýna, kam se uchýlila
před lidmi, kteří jí krutě ublížili. Ukradli jí celý život
a ona jim teď vezme ten jejich. Audioknihu Stephena
Williamse nabitou adrenalinem představí její interpreti Anna Linhartová a Jan Kolařík.
[[Tympanum audioknihy

16.00–16.50

VELKÝ SÁL – Střední hala3

Anticena Skřipec
Odborná porota Obce překladatelů udělí anticeny nakladatelům a překladatelům, kteří se v uplynulých
pěti letech závažně zpronevěřili pravidlům profesní
etiky. Hodnoceny budou prohřešky v oblasti krásné
i odborné literatury.
[[Obec překladatelů

16.00–16.50

i kulturního života, které se dochovaly v Knihovně
Národního muzea, s ukázkami nejzajímavějších
vlastnických a čtenářských značek a záznamů. Současně se prezentace pokusí odpovědět na otázku,
co jsou to provenienční záznamy a co mohou návštěvníkům prozradit o starých knihách z jejich vlastních knihoven. Prostor zůstane i na dotazy zájemců
o problematiku. Přednáší Richard Šípek, Knihovna
Národního muzea.
[[Národní muzeum

16.00–16.50

AUTORSKÝ SÁL – Levé křídlo

Dědečkův deník
Jak prožil 20. století válečný zajatec Josef Bačovský,
dědeček spisovatelky a novinářky Libuše Koubské?
Knihu o vlivu dějin na život každého z nás doplnil doslovem Petr Pithart. Seznámení s knihou Dědečkův
deník, s podtitulem Obyčejný život v neobyčejných
dějinách. Nebo naopak?, moderuje novinář Vladimír
Kučera.
[[Vyšehrad, spol. s r.o.

16.00–16.50

LITERÁRNÍ KAVÁRNA –
Pravé křídlo (balkon vlevo) 1A

Daniel Goetsch: Ein Niemand
Autorské čtení a diskuze se švýcarským autorem Danielem Goetschem o jeho knize Ein Niemand. Moderuje Jitka Nešporová. Pořad je součástí literárního
programu Das Buch – prezentace německy psané literatury Německa, Rakouska a Švýcarska.
Tlumočeno: čeština, němčina
[[Švýcarské velvyslanectví v České republice
LITERARY CAFÉ – Right Wing (balcony, left)

Daniel Goetsch: Ein Niemand
Reading by and discussion with Swiss author Daniel
Goetsch about his novel Ein Niemand. Moderated by
Jitka Nešporová. This event is a part of the literary
programme “Das Buch”, which presents literature
written in German from Germany, Austria and Switzerland.
Interpreted: Czech, German

[[Švýcarské velvyslanectví v České republice

16.00–16.50
KOMORNÍ SÁL – Pravé křídlo (balkon vlevo)

LITERÁRNÍ SÁL – Pravé křídlo3

17. ročník předávání literárních Cen
Miroslava Ivanova a města Jaroměř-Josefov
Pořad moderuje Václav Moravec.
[[Klub autorů literatury faktu

16.00–16.50
SÁL ROSTEME S KNIHOU – Pravé křídlo9

Do knih se píše a čmárá!
V přednášce budou představeny soukromé knihovny
nejvýznamnějších osobností politického, vědeckého

7

Křest detektivky Kdo jinému jámu kopá
Slečna Marplová po česku? Mladá. Svérázná. Učitelka. Alespoň taková je Josefína Divíšková, hlavní hrdinka detektivky Kdo jinému jámu kopá talentované
spisovatelky Marie Rejfové. Hned ve svém prvním
případu Josefína zjistí, jak se přimotat k vyšetřování
zločinů na maloměstě a přitom se (ne)zaplést s jedním nesnesitelným policejním komisařem. Nenechte
si ujít poněkud svérázný křest knihy, kterého se kromě autorky a kmotry zúčastní také výtvarník knihy,
Daniel Špaček (Kosmo, ČT: Déčko aj.)!
[[Mystery Press
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16.00–16.50

16.00–17.00
MALÝ SÁL – Pravé křídlo (balkon vlevo)

Lifestyle blogerky
Módní blogerky nad knižními novinkami o módě
a kráse.
[[Euromedia Group

16.00–16.50
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PEN KLUBOVNA – Pravé křídlo (balkon vpravo)

Martin Hrabal
Autorské čtení věnované Juriji Brězanovi.
[[České centrum Mezinárodního PEN klubu

16.00-16.50
LAPIDÁRIUM – Výstaviště Praha Holešovice17

Setkání s Ryszardem Krynickým
Ryszard Krynicki je jedna z hlavních opor tzv. nové
vlny polské poezie, básník, překladatel a nakladatel.
Do češtiny byly přeloženy jeho sbírky poezie Kámen,
jinovatka a Magnetický bod vydané nakladatelstvím
Protimluv. Moderuje Lenka Kuhar Daňhelová.
Simultánní tlumočení: čeština, polština
[[Svět knihy, s.r.o. a Krakow – město literatury
LAPIDARIUM – Prague Exhibition Grounds

An opportunity to meet Ryszard Krynicki
Ryszard Krynicki, considered one of Poland’s most
important writers, is a translator, publisher and pillar
of the Polish “nouvelle vague” of poets. Czechs can
read his poetry collections Kámen, jinovatka and
Magnetický bod published by Protimluv. Moderate by
Lenka Kuhar Daňhelová.
Simultaneously interpreted: Czech, Polish

VAŘÍME S KNIHOU – Foyer4

Lahodně s Ellou a přáteli
Vychutnejte si další várku úžasných a zdravých receptů Elly Woodward. Kniha je plná nápadů a inspirací pro každou příležitost: slavnostní hostiny, oslavy
narozenin, pikniky, firemní večírky i svatby. Kniha je
určena každému, kdo preferuje zdravý životní styl
a rád jí s přáteli a rodinou.
[[Knihy Omega

16.00–17.00

L412 – Levé křídlo

Ivan Kraus – autogramiáda
Spisovatel, herec a scenárista Ivan Kraus bude na
stánku nakladatelství Academia podepisovat své
knihy, které do českého humoru přinášejí osobitě
pojaté téma rodinných vztahů obohacené o prvky
groteskní a absurdní komiky.
[[Nakladatelství Academia

16.00–17.00

L410 – Levé křídlo

Retro s Michalem Petrovem – autogramiáda
Dvakrát oceněný český bestseller Michala Petrova
Retro se dočká třetího pokračování! Po potravinách,
předmětech běžné spotřeby a bydlení nás čeká cesta za odpočinkem. Vydáme se na rekreaci.
[[Nakladatelství JOTA

16.00–17.00

L202 – Levé křídlo

Vlastimil Vondruška
Autogramiáda historika a oblíbeného spisovatele.
[[Nakladatelství MOBA

[[Svět knihy, s.r.o. and Krakow City of Literature

16.00–17.00

16.00–17.00
FANTASY & SCI-FI – Pravé křídlo58

Audioknihy světové fantastiky + křest
audioknihy Setkání s Rámou
Zástupci audiovydavatelství věnujících se tvorbě audioknih v žánrech sci-fi, fantasy a horroru vám stručně představí svou produkci a své plány. Můžete se
těšit na novinky od Walker & Volf, OneHotBook, Tympanum a dalších firem. Účinkují Radek Volf, Šárka
Nováková, Jiří W. Procházka, Tomáš Výchopeň a další.
[[Walker & Volf

16.00–17.00

SÁL AUDIOKNIH – Levé křídlo8

Spalovač mrtvol
Představení audioknihy Spalovač mrtvol, spojené se
křtem CD a autogramiádou interpreta četby tohoto
klasického díla české literatury – pana Lukáše Hlavici.
[[AudioStory s.r.o. / Asociace vydavatelů audioknih

Tygří knihy
Manželé Kopsovi – autoři úspěšných knih Jak se krotí tygr a Tygr dělá uáá uáá – vám poradí, jak zkrotit
tygra ve svém dítěti. Anebo v sobě. Připravují nová
témata a knihy, které vám osobně představí.
[[Albatros Media a.s.

MIMO VÝSTAVIŠTĚ

16.00–17.30

čtvrť Praha 7 – procházka7

Praha 7 literární
Letná a Holešovice nebo chcete-li Art District 7 je již
více než sto let nerozlučně spjat s uměním. Většina
lidi si však Prahu 7 spojuje s pouze uměním výtvarným – „akáda“, sbírky Národní galerie ve Veletržním
paláci nebo DOX jsou k tomu dostatečným důvodem.
Praha 7 ovšem byla a je domovem i inspiračním zdrojem pro celou řadu známých i pozapomenutých literátů. Po jejich stopách vás provedeme v rámci procházky „Praha 7 literární“. Délka procházky cca 90 minut.
Sraz na Výstavišti v Praze Holešovicích u Info stánku
u hlavní brány.
[[Městská část Praha 7
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Mariusz Surosz – autogramiáda
Autogramiáda polského spisovatele a žurnalisty Mariusze Surosze ke knize Ach, ty Češky!
[[Mladá fronta, a.s.

17.00
17.00

L210 – Levé křídlo1

Norman Ohler – autogramiáda
Tlumočeno: čeština, němčina
[[Nakladatelství Host

[[Nakladatelství Epocha

17.00–17.50

AUTORSKÝ SÁL – Levé křídlo

Alen Mešković a jeho romám Ukulele jam
Představení Alena Meškoviće, autora narozeného
roku 1977 v Bosně a od roku 1994 žijícího v Dánsku, a jeho prvního románu Ukulele jam. Román byl
nominován na literární cenu týdeníku Weekendavisen a vyšel v devíti dalších zemích včetně Německa
a Velké Británie.
[[ARGO

L210 – Left Wing

Norman Ohler – signing
Interpreted: Czech, German

17.00–17.50
LITERÁRNÍ KAVÁRNA – Pravé křídlo (balkon vlevo)

[[Host publishers

17.00

L003 – Levé křídlo

Jiří Slíva – autogramiáda
U příležitosti vydání knihy Nonsens.
[[Nakladatelství Slovart

17.00–17.30

zkušenosti z mnohaleté praxe sexuologa a o nevěře
přednáší zasvěceně a zábavně.

S119 – Střední hala1A

Ach, ty Češky!
Osm žen. Osm známých i neznámých příběhů. Osm
barvitých a komplikovaných životopisů umožňuje polskému novináři a spisovateli Mariuszi Suroszovi
představit československé dějiny v bouřlivém
20. století. Setkání moderuje socioložka a publicistka Jiřina Šiklová.
[[Polský institut v Praze

Daniel Goetsch – autogramiáda
Autogramiáda švýcarského autora Daniela Goetsche
ke knize Ein Niemand. Pořad je součástí literárního
programu Das Buch – prezentace německy psané literatury Německa, Rakouska a Švýcarska.
Tlumočeno: čeština, němčina

17.00–17.50

[[Goethe-Institut

[[Euromedia Group – Esence

S119 – Central Hall

Daniel Goetsch – signing
Signing session with Daniel Goetsch, Swiss author
of the novel Ein Niemand. This event is part of the
literary programme “Das Buch”, which presents literature written in German from Germany, Austria and
Switzerland.
Interpreted: Czech, German
[[Goethe-Institut

17.00–17.50

LITERÁRNÍ SÁL – Pravé křídlo7

Brasília – město – sen a Brazílie, návod
k použití
Dvě knižní novinky představují autoři ve spolupráci
s Brazilskou ambasádou v Praze. Niemeyerova architektura, Costův urbanismus, velké vize prezidenta
Kubitscheka. Lekce brazilského optimismu. Promítání fotografií s autorským komentářem.
[[TITANIC

KOMORNÍ SÁL – Pravé křídlo (balkon vlevo)

Blanka a Jakub Kardovi
Foodblogeři roku představí svojí kuchařku Kublanka
vaří doma.

17.00–17.50
MALÝ SÁL – Pravé křídlo (balkon vlevo)

Křest nakladatelství MaHa s VIP hosty
Slavnostní křest nového nakladatelství MaHa spisovatelky Markéty Harasimové s tiskovou konferencí
a hudebním vstupem. Kmotry se stanou známé
osobnosti. MaHa je zaměřeno na českou beletrii
s erotickými a thrillerovými motivy a audioknihy.
[[Nakladatelství MaHa

17.00–17.50
LAPIDÁRIUM – Výstaviště Praha Holešovice7

Eliška Fučíková, Božena Pacáková-Hošťálková
a Jan Royt
Debata s autory edice Praha a významnými odborníky na pražskou architekturu a umění přiblíží historii
a specifický půvab naší metropole.
[[Nakladatelství Karolinum

17.00–17.50

SÁL ROSTEME S KNIHOU – Pravé křídlo

Radim Uzel o nevěře
Muži jsou prý polygamní a přelétaví, kdežto ženy jsou
věrné a sexuálně zdrženlivé. Skutečnost je samozřejmě složitější. Autor knihy Nevěra a co s ní zúročil

17.00–18.00

FANTASY & SCI-FI – Pravé křídlo5

Pevnost pomáhá fantastice růst
Je pevnostní tradicí, že dává prostor nejen velkým
jménům, ale i novým nadějím žánru. A tak se za ta
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léta na stránkách časopisu i jeho knižních příloh vystřídala celá řada autorů, kteří dnes patří k pilířům
fantastiky. My si dnes popovídáme s těmi, kteří jejich
řady v dohledné době doplní! Připraveno ve spolupráci s nakladatelstvím Host a dalšími českými nakladateli.
[[Pevnost
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17.00–18.00

SÁL AUDIOKNIH – Levé křídlo8

Otčina
Jak by svět vypadal v roce 1964, kdyby 2. světovou
válku vyhrálo nacistické Německo? S námětem tzv.
alternativní historie přišel novinář a spisovatel Robert Harris v románu Otčina. Dramatizaci prózy v podobě pětidílného seriálu představí herci Jiří Vyorálek,
Tereza Dočekalová a režisér Aleš Vrzák.
[[Český rozhlas a Radioservis / Asociace vydavatelů
audioknih

17.00–18.00

L301 – Levé křídlo

Nechte si od JAZe podepsat Opráski sčeskí
historje
JAZ z Ústafu si na vás v pátek udělá čas a přijde vám
poreferovat o české historii. Odhalí se tentokrát autor fenomenálních Oprásků? Uvidíte, pokud dorazíte
na stánek GRADA.
[[Nakladatelský dům GRADA

17.00–18.00

L406 – Levé křídlo

Anna Kareninová – autogramiáda
Anna Kareninová podepisuje své překlady Louise
Ferdinanda Célina a Ezry Pounda.

mi autorky. Kniha nabízí zajímavé a chutné recepty
na každou neděli v roce – můžete si uvařit podle
ročních období, připravit chutné jídlo podle makrobiotických zásad z přirozených potravin, tedy plodů, které pole a zahrady kolem nás nabízejí ke sklizni
a k sezónnímu zpracování. Autorka přímo předvede
některý ze svých zdravých receptů a součsně proběhne křest knihy i autogramiáda.
[[ANAG

MIMO VÝSTAVIŠTĚ

17.30

Památník Šoa Praha – Bubenská 1, Praha 717

Jak napsat Osvětim?
„Dokud bude mezi lidmi existovat vědomí utrpení,
musí existovat i umění jako objektivní forma tohoto
vědomí,“ Theodor W. Adorno. Účinkují John Boyne
a Uri Orlev. Moderuje Martin Vopěnka.
Tlumočeno: čeština, angličtina
[[Svět knihy, s.r.o., Velvyslanectví Státu Izrael, Velvyslanectví
Irska a Dublin – město literatury
Památník Šoa Praha – Bubenská 1, Praha 7

How to Write Auschwitz?
“As long as there is a consciousness of suffering
among men, art must also exist as an objective form
of that consciousness,” Theodor W. Adorno. Speakers John Boyne and Uri Orlev. Moderated by Martin Vopěnka.
Interpreted: Czech, English

[[Svět knihy, s.r.o., Velvyslanectví Státu Izrael, Velvyslanectví
Irska and Dublin City of Literature

18.00

[[Nakladatelství Atlantis

18.00

17.00–18.00

Eliška Fučíková, Božena Pacáková-Hošťálková
a Jan Royt – autogramiáda
Autoři edice Praha.

P208 – Pravé křídlo

Křest knihy Na plné koule
Peníze, ženy, úspěch, láska, SUVčko. V osmadvaceti
měl všechno, co kdy od života chtěl. Pak to všechno
zahodil, stal se dobrovolně nezaměstnaným, odjel
na dva měsíce na Kubu a sepsal ztracenému kamarádovi intimní dopis s návodem, jak toho může dosáhnout i on. Nebo i ty. Praktická příručka pro život,
co tě historkami o drogách a teroristech přivede
k vyšší produktivitě, penězům, moudrosti a štěstí.
Jediná otázka zní: Máš koule na to začít řídit svůj život? Autor knihy Pavel Šíma poradí, jak na to!
[[Albatros Media a.s.

17.30–18.30

Vaříme s knihou – Foyer4

Vaříme makrobioticky s paní Dagmar Lužnou
Dá se u vaření relaxovat? Jak na to, vám názorně
předvede autorka knihy Makrobiotické nedělní vaření
Dagmar Lužná. Představí další vydání této oblíbené
knihy, která přináší inspiraci, jak společně změnit
způsob přípravy nedělního oběda v zábavu a pochutnat si na pokrmech prověřených letitými zkušenost-
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P601 – Pravé křídlo7

[[Nakladatelství Karolinum

18.00

S205 – Střední hala

Blanka a Jakub Kardovi: Kublanka vaří doma
autogramiáda
[[Euromedia Group – Esence

18.00–18.50
SÁL ROSTEME S KNIHOU – Pravé křídlo9

Tactus.cz – hmatové knihy nejen
pro nevidomé děti
Prezentace projektu Tactus.cz, který podporuje výrobu a vydávání dětských knížek pro nevidomé. S klapkami na očích si můžete prohlédnout hmatově ilustrované knížky.
[[Sdružení Hapestetika, o.s. v rámci kampaně
Rosteme s knihou

9 KNIHA JAKO OBJEKT 2 DĚTI A MLÁDEŽ 4 VAŘÍME S KNIHOU 5 FANTASY & SCI-FI

Norman Ohler: Totální rauš. Drogy ve třetí říši
Totální rauš, první komplexní studie drogové problematiky ve třetí říši, se stal bestsellerem přeloženým
do 18 jazyků. Německý novinář a oceňovaný spisovatel prošel dostupné materiály, hovořil s pamětníky,
vojenskými historiky i lékaři.
Tlumočeno: čeština, němčina
[[Nakladatelství Host

AUTHORS’ ROOM – Left Wing

19.00
19.00

LAPIDÁRIUM – Výstaviště Praha Holešovice

Severský literární večer
Skandinávský dům pořádá již tradiční besedu se severskými hosty veletrhu. Akce bude rozdělena na dvě
části. V první polovině večera vystoupí Tuomas Kyrö,
Riikka Pelo a Frida Nilsson, ve druhé polovině Alen
Mešković, Selma Lønning Aarø a Marit Reiersgård.
Vstup volný.

Norman Ohler: Total Rush: Drugs
in the Third Reich
Total Rush, the first comprehensive study on the use
of drugs in the Third Reich, became a bestseller and
has been translated into 18 languages. German
journalist and acclaimed writer Ohler studied all available materials on the topic as well as interviewing
witnesses, military historians and physicians.
Interpreted: Czech, German

[[Skandinávský dům, z. s. a Svět knihy, s.r.o.
LAPIDARIUM – Prague Exhibition Grounds

[[Nakladatelství Host

[[Skandinávský dům, z.s. and Svět knihy, s.r.o.

18.00–19.00

FANTASY & SCI-FI – Pravé křídlo5

Sága Mycelium a vše kolem ní
Jedna z nejlepších autorek české fantastické literatury Vilma Kadlečková a její sága Mycelium. Přijďte
si poslechnout autorku, její zkušenosti s psaním rozsáhlého cyklu, zážitky z tvorby starších děl. A vůbec,
kdy vyjde poslední díl této sci-fi ságy? A bude to skutečně konec Mycelia? Účinkují Richard Klíčník a Vilma Kadlečková.
[[ARGO

18.00–19.00

L402 – Levé křídlo

Radim Uzel – autogramiáda
Známý sexuolog bude podepisovat svou novinku Nevěra a co s ní, která se pro velký zájem dočkala již
druhého vydání, a další své knihy vydané v Nakladatelství Epocha.
[[Nakladatelství Epocha

An evening of Nordic literature
The Scandinavian House will hold its traditional meeting of guests at Book World Prague from the Nordic countries, in an event divided into two parts. Tuomas Kyrö, Riikka Pelo and Frida Nilsson will appear
in the first half, Alen Mešković, Selma Lønning Aarø
and Marit Reiersgård in the second. Free admission.

19.00

MIMO VÝSTAVIŠTĚ
DOX, Vzducholoď Gulliver
Poupětova 1, Praha 7 17

Místo, hrdina
Romány nejsou jen o postavách z masa, kostí a slov.
Přebývají také v určitém životním prostoru, který se
u některých románů proměňuje v prostor literární –
„Genius loci, m(ě/í)sto v hlavní roli“. Účinkují Marc
Pastor, José Luis Peixoto a Marek Toman. Moderuje
Petr Vizina.
Simultánně tlumočeno: čeština, angličtina
[[Svět knihy, s.r.o., Barcelona – město literatury
a Óbidos – město literatury
DOX, The Gulliver Airship – Poupětova 1, Praha 7

A place, A hero
Novels are not only about characters of flesh, blood
and words. They also exist in a living space. In some
novels, this is transformed into a literary space –
“Genius Loci, City/Place in the Starring Role.” Speakers: Marc Pastor, José Luis Peixoto and Marek Toman. Moderated by Petr Vizina.
Simultaneously interpreted: Czech, English

[[Svět knihy, s.r.o., Barcelona City of Literature and
Óbidos City of Literature
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AUTORSKÝ SÁL – Levé křídlo1
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18.00–18.50

