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SOBOTA 13. 5.
9.45–10.30

SÁL AUDIOKNIH – Levé křídlo82

Vyrobte si audioknihu s Jiřím Lábusem
Audioknihy frčí. Přijďte si s dětmi do tvůrčí dílny s Jiřím Lábusem vyzkoušet, jak se audioknihy připravují,
zvučí, namlouvají a ilustrují. V našem zvukovém studiu vládne fantazie a zábava!
[[Tympanum audioknihy / Asociace vydavatelů audioknih

10.00

tají děsivý orkský šaman Gul’dan a noční elf Illidan
Stormrage, aby pomohli vypustit na naši zemi zhoubu v podobě druhého svazku World of Warcraft: Kroniky, nádherně ilustrované knihy nabité až po okraj
zajímavostmi, po které touží každý skutečný fanoušek WoWka!
[[FANTOM Print

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

10.00–10.50

SÁL ROSTEME S KNIHOU – Pravé křídlo

Beseda s autory nakladatelství Alpress
Povídání se známými herečkami Evou Hruškovou,
Kateřinou Macháčkovou a populárními autory Jaroslavou Černou, Blankou Svobodovou a Janem Novákem.
[[Alpress

10.00–10.50

AUTORSKÝ SÁL – Levé křídlo

Vážně i nevážně s Jiřím Holubem
O společných knížkách vydaných v JaS nakladatelství
Jak se zbavit Mstivý Soni a Kolik váží Matylda pohovoří spisovatel a kastelán Jiří Holub a výtvarník Juraj
Martiška. Moderuje Tomáš Kříkava.

Jarda Červenka
Autorské čtení z knihy povídek Náhlé setkání v Praze.
[[České centrum Mezinárodního PEN klubu

10.00–11.00

FANTASY & SCI-FI – Pravé křídlo5

Obec spisovatelů ČR – Jak fantastická
mohou být slova
Beseda o aktivitách Obce spisovatelů ČR, publikacích
jejích členů a regionální činnosti. Bude představen
almanach Duše plná slov. Pořad budou doprovázet
čtené ukázky vydaných textů. Účinkují známí autoři
české sci-fi a fantasy scény Daniela Kovářová, Lydie
Romanská, Františka Vrbenská, Vlado Ríša a další.
[[XB-1

[[Český rozhlas Dvojka

10.00–11.00

10.00–10.50

Dvacáté výročí Harryho Pottera
To není chyták! Harry sice v červenci oslaví 37. narozeniny, ale v červnu uplyne 20 let od doby, kdy se ve
Velké Británii objevil na pultech Kámen mudrců. Důvod k oslavě dostatečný, no ne? Přijďte si zavzpomínat! Máslový ležák poteče proudem.

LITERÁRNÍ KAVÁRNA – Pravé křídlo (balkon vlevo)5

Roman Bureš, Michal Šefara a Ondřej S. Nečas
Jak se daří českým autorům na poli sci-fi a fantasy?
[[Euromedia Group

P208 – Pravé křídlo25

[[Albatros Media a.s.

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

10.00–11.30

S105 – Střední hala12

Veronika Hájková a George Agathonikiadis
Scenáristka a známý režisér moderně zpracovali ucelený soubor řeckých receptů. Naučte se, jak se připravuje pravá Domácí řecká kuchyně.

Česko-španělské workshopy pro děti
Aktivity pro nejmenší – vyprávěnky, ruční práce, hry
a spousta zábavy.
Tlumočeno: čeština, španělština

[[Euromedia Group

[[Velvyslanectví Španělska a Institut Cervantes v Praze
S105 – Central Hall

10.00–10.50

LITERÁRNÍ SÁL – Pravé křídlo5

World of Warcraft se vrací!
Z fascinujícího světa velkých bitev, temných kouzel,
mocichtivých čarodějů a udatných hrdinů k vám zaví-
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Czech-Spanish workshops for children
Activities for the very young – storytelling, handi
crafts, games and lots of fun.
Interpreted: Czech, Spanish

[[Velvyslanectví Španělska and Institut Cervantes v Praze
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10.00–11.50

MIMO VÝSTAVIŠTĚ

[[Free Cinema o.p.s. v rámci kampaně Rosteme s knihou

10.30

P108 – Pravé křídlo72

čtvrť Praha 2 – procházka7

Osobnosti české literatury
na Vyšehradském hřbitově
Na Vyšehradském hřbitově je pohřbeno několik desítek významných osobností, které za svého života působily v oblasti české literatury. Naše vycházka připomene jen některé z nich, a to i ukázkami z jejich
díla. Dozvíte se také o vzniku národního pohřebiště
na Vyšehradě, uvidíte sochařská díla, kterými některé hroby českých spisovatelů jsou. Určitě se zastavíme u hrobů Karla Hynka Máchy, Boženy Němcové,
Jana Nerudy, Karla Čapka, Vítězslava Nezvala, Františka Hrubína a dalších. Provází Ivana Motýlová. Sraz
před vchodem na Vyšehradský hřbitov.

Zpravodaj Jižních Čech
pohádkových 2017 – křest
Účast spisovatele Hynka Klimka.

[[Villa Pellé v rámci projektu Literáti v naší čtvrti

[[Mapcentrum

11.00–11.50

10.45–11.30

Mariusz Szczygieł: Projekt: pravda
Polský reportér a známý čechofil hledá pravdu – ve
Varšavě, v Praze, New Yorku i v Barmě. Je možné ji
vyjádřit slovy? A lze ji najít třeba při rozhovoru se spolucestujícím ve vlaku? Moderuje Petr Vizina, vedoucí
kulturní redakce České televize.

SÁL AUDIOKNIH – Levé křídlo8

Divoké labutě
Kniha spisovatelky Jung Chang Divoké labutě se záhy
po svém vydání stala bestsellerem. V díle se propojuje vylíčení historie Číny 20. století s příběhy žen tří
generací autorčiny rodiny. Hosty besedy o audioknize
budou interpretka četby Hana Maciuchová a režisér
Aleš Vrzák.
[[Český rozhlas a Radioservis / Asociace vydavatelů
audioknih

11.00

VELKÝ SÁL – Střední hala

[[Polský institut v Praze

11.00–11.50

LITERÁRNÍ SÁL – Pravé křídlo

Jozef Kollár: 55 minút medzi životom a smrťou
Slovenský autor predstaví novú knihu, ktorá vychádza vo vydavateľstve Mladá fronta.
[[Literárne informačné centrum

11.00

P001 – Pravé křídlo

Autogramiáda autorů nakladatelství Alpress
Populární autoři Jaroslava Černá, Blanka Svobodová
a Jan Novák budou podepisovat své knihy.
[[Alpress

11.00

L002 – Levé křídlo

Oldřich Dudek – autogramiáda
Ilustrátor, humorista a scenárista představí své ti
tuly.

11.00–11.50
SÁL ROSTEME S KNIHOU – Pravé křídlo2

Jde sem lesem a další bylinkové pohádky
Daniely Krolupperové
Toník překročil bludný kořen. Pomohou mu panenky
z květin a skřítci najít cestu zpátky domů? Autorské
čtení a tvůrčí dílna v jednom v podání Daniely Krolupperové. Děti se mohou těšit na poznávání rostlin
a knihy Jde sem lesem z úspěšné řady pohádek.
[[Portál v rámci kampaně Rosteme s knihou

[[Nakladatelství Brána

11.00

L304 – Levé křídlo

Magda Váňová: Nebýt sám – autogramiáda
[[Nakladatelství Šulc – Švarc

11.00

S205 – Střední hala5

Roman Bureš, Michal Šefara
a Ondřej S. Nečas – autogramiáda
Autoři budou podepisovat knihy Propast času, Podsvětí, Čarodějův odkaz.

11.00–11.50

AUTORSKÝ SÁL – Levé křídlo

Hana Parkánová-Whitton a Paul Whitton
beseda
Beseda s Hanou Parkánovou-Whitton a Paulem
Whittonem o knihách Jak nemít na pikniku o jeden
sendvič míň a Větrná hůrka rodiny Brontëových.
[[Mladá fronta, a.s.

[[Euromedia Group
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DIVADLO ČINEMA uvádí Kreslenou animaci
Máte rádi kreslené filmy? A kreslíte rádi? Potom je
tato animační technika, mimochodem jedna z nejstarších, přesně pro vás. Prosvětlovací destička, papíry, barevné tužky – jsme připraveni! A třeba se ukáže, že ve vás dřímá nový autor večerníčků. Stačí
trocha trpělivosti a archy papíru pokreslené jednotlivými fázemi třeba vaší oblíbené knížky.

11.00

DENNÍ PROGRAMY

KLUB KNIŽNÍCH ŠAMPIONŮ – Pravé křídlo2
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11.00–11.50
Literární kavárna – Pravé křídlo (balkon vlevo)1
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Už budu!
Otevřeně o ženském orgasmu, tlaku na moderní
ženu a snaze o dokonalosti s norskou spisovatelkou
a fejetonistkou Selmou Lønning Aarø. Pořad se uskuteční v rámci kampaně #ReadNordic.
Tlumočeno: čeština, norština
[[Norské velvyslanectví
LITERARY CAFÉ – Right Wing (balcony, left)

I’m almost there!
Speaking openly about the female orgasm, pressures placed on modern women and the pursuit of perfection with Norwegian novelist and columnist Selma
Lønning Aarø. This event is part of the #ReadNordic
campaign.
Interperted: Czech, Norwegian

[[Norwegian Embassy

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

Břetislav Tureček
Novinář a expert na Blízký východ, autor knih Světla
a stíny islámu a Blízký východ nad propastí.
[[Euromedia Group – Knižní klub

11.00–11.50 MALÝ SÁL – Pravé křídlo (balkon vlevo)
Danka Šárková – autorské čtení a beseda
Poznejte českou spisovatelku Danku Šárkovou, která představí svůj nejnovější titul Světlo a tma a dalších 11 knih.
[[AMI Publishing

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

Tomáš Zmeškal
Autorské čtení z chystané knihy povídek.

translated into 29 languages, including Czech (by
Věra Koubová and Šimon Grimmich).
Simultaneously interpreted: Czech, German
[[Svět knihy, s.r.o. and Heidelberg City of Literature

11.00–12.00

FANTASY & SCI-FI – Pravé křídlo5

Pevnostní tričko Dana Černého
Dan Černý je prostě skvělý. Potřebujete zrzavé monstrum, roztomilou kočičku, turbošneka nebo ultimátně
nerdího geeka? Žádný problém, pokud znáte tajné
číslo do jeho výčepu…, pardon, pracovny. Tentokrát
ale naživo, na denním světle. Zázraky nejen komiksové tvorby v přímém přenosu.
[[Pevnost

11.00–12.00

P409 – Pravé křídlo2

Vynálezce Alva 2
Výtvarná dílna k pokračování oblíbené knihy Vynálezce Alva s autory Klárou Smolíkovou a Jiřím W. Procházkou a ilustrátorem Luďkem Bártou.
[[Česká televize – Edice ČT

11.00–12.00

L406 – Levé křídlo

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

11.00–12.00

L301 – Levé křídlo

Martin Čáp představí Můj psí život 2
Spisovatel a scenárista Martin Čáp se na vás těší
s oblíbeným psím rošťákem Bertíkem. Můj psí život 2
vypráví o všem od prvních krůčků přes sžívání se
s novými pány až po problematiku čtení patníků –
zkrátka o tom, co takový pes považuje za důležité.
[[Nakladatelský dům GRADA

[[České centrum Mezinárodního PEN klubu

11.00–11.50
LAPIDÁRIUM – Výstaviště Praha Holešovice 17

Přednáška o heidelberské básnířce
K širokému zájmu o poezii Hilde Domin přispěl i její
dramatický životní příběh. Marion Tauschwitz, autorčina blízká přítelkyně, představuje její život a dílo,
které tvořily neoddělitelnou jednotu. Básně Hilde Domin byly přeloženy do 29 jazyků, o překlad do češtiny
se zasloužili Věra Koubová a Šimon Grimmich.
Simultánně tlumočeno: čeština, němčina
[[Svět knihy, s.r.o. a Heidelberg – město literatury
LAPIDARIUM – Prague Exhibition Grounds

On Heidelberg poet Hilde Domin
Hilde Domin’s dramatic life contributed to the broad
appeal of her poetry. Marion Tauschwitz, a close friend of Domin’s, presents a life and work which were
inseparably intertwined. Domin’s poems have been
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11.00–12.00

L212 – Levé křídlo

Jan Onder a Jan Schmid – autogramiáda
[[Studio Ypsilon

11.00–17.00
Prostor před Průmyslovým palácem2

Famfrpálový turnaj
Oslavte výročí Harryho Pottera pohybem a přijďte si
zahrát Famfrpál – oblíbenou kolektivní hru Harryho
Pottera a jeho přátel. Sestavte svůj tým, nebo přijďte
sami a zahrajte si s ostatními. Každý účastník získá
čestný certifikát hráče Famfrpálu a ti nejlepší i knižní
odměnu!
[[Albatos Media a.s.

9 KNIHA JAKO OBJEKT 2 DĚTI A MLÁDEŽ 4 VAŘÍME S KNIHOU 5 FANTASY & SCI-FI
příležitostí, jak připomenout to nejvýstřednější z každé sezóny. Objeví se na scéně svérázný řidič bibliobusu? Souboj žánrů? Marat ve vaně?

Hana Maciuchová – autogramiáda
Herečka a čestná prezidentka festivalu rozhlasové
tvorby Prix Bohemia Radio Hana Maciuchová.

[[Městská knihovna v Praze

[[Český rozhlas a Radioservis, a.s.

12.00–12.30

11.30–12.00

Jak se natáčela audiokniha Rachel Abbottové
Zabij mě znovu
Beseda o vzniku audioknihy s interpretkou Simonou
Postlerovou a režisérem Jakubem Tabery.

SÁL AUDIOKNIH – Levé křídlo82

SÁL AUDIOKNIH – Levé křídlo8

Dobrrrodružství s doktorem
Proktorem
Vyzkoušejte si bláznivé vynálezy doktora Proktora na
vlastní uši i na vlastní kůži. Hry a soutěže o audioknihy umožní dětem otestovat prdící prášek, cestovat
časem či najít ponožky ukradené mimozemšťany
a uloupené zlato.

Hana Parkánová-Whitton – autogramiáda
Autogramiáda spisovatelky Hany Parkánové-Whitton.

[[OneHotBook / Asociace vydavatelů audioknih

[[Mladá fronta, a.s.

11.30–12.30

12.00–12.30

VAŘÍME S KNIHOU – Foyer4

Polévkové štěstí – Vaříme moderní polévky –
Power Food
Polévky, to je světový hit, nový trend – říká se mu
SOUPING a BOWLING. Ale i naše babičky věděly, že
POLÉVKA JE GRUNT! Přijďte ochutnat naše úžasné
polévky pro celou rodinu, ale i teplá smoothies, power food a mnoho dalšího z naší pokladnice zdravé
výživy.
[[Medica Publishing – Pavla Momčilová

12.00
12.00

L002 – Levé křídlo

Jitka Ludvíková – autogramiáda
Nadějná mladá autorka představí svou novou knihu
Nebezpečná hra.
[[Nakladatelství Brána

12.00

L502 – Levé křídlo

Michal Němec a Marie Puttnerová
autogramiáda
Členové skupiny Jablkoň podepisují nové album Vykolejená a knihu Jablkoň po čtyřicítce.
[[Galén

12.00

S205 – Střední hala

Tureček Břetislav – autogramiáda
Autor bude podepisovat knihy Světla a stíny islámu,
Blízký východ nad propastí.

[[Audiotéka a Mladá fronta / Asociace vydavatelů audioknih

12.00–12.30

L101 – Levé křídlo

L101 – Levé křídlo

Jozef Kollár – autogramiáda
Autogramiáda slovenského spisovatele Jozefa Kollára ke knize 55 minut mezi životem a smrtí o odvážných útěcích za železnou oponu.
[[Mladá fronta, a.s.

12.00–12.45

LITERÁRNÍ SÁL – Pravé křídlo8

CD Půlstoletí s Cimrmanem
Audioverze knihy vydané k 50. sezóně Divadla Járy
Cimrmana. Besedu se Zdeňkem Svěrákem a dalšími
členy DJC moderuje Vladimír Kroc.
[[Radioservis, a.s.

12.00–12.50

VELKÝ SÁL – Střední hala

Sára Saudková
Fotografka a spisovatelka představí svoji novou lehce neslušnou knihu Zpocená záda.
[[Euromedia Group – Knižní klub

12.00–12.50
SÁL ROSTEME S KNIHOU – Pravé křídlo2

Renáta Fučíková uvádí Shakespeara
První svazek ediční řady Největší dramatici, věnovaný dílu a době Williama Shakespeara, slovem a obrazem představí Renáta Fučíková. Nové převyprávění
dvanácti Shakespearových her renomovaná spisovatelka a ilustrátorka doplnila historickými vstupy a nápaditými ilustracemi.
[[Vyšehrad, spol. s r.o.

[[Euromedia Group – Knižní klub

12.00

Oskar před Průmyslovým palácem

To nejvýstřednější z Vý; Knihovnická divadelní
exhibice
Amatérský spolek Vý; již 10 let divadelně povznáší
návštěvníky Světa knihy Praha. Kulaté jubileum je

12.00–12.50

SOBOTA 13. 5.

L824 – Levé křídlo

AUTORSKÝ SÁL – Levé křídlo

Továrna Barrandov – slavnostní uvedení knihy
s přednáškou
Proměny barrandovských ateliérů v letech 1945 až
1970. Jak dozor totalitní moci ovlivňoval každodenní
práci filmařů v zestátněných studiích? Jakou roli ve

65

DENNÍ PROGRAMY

11.30
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vztahu k oficiální propagandě hrála komedie? Taková
témata otevře Petr Szczepanik, autor knihy.
[[Národní filmový archiv

12.00–12.50

SOBOTA 13. 5.

KOMORNÍ SÁL – Pravé křídlo (balkon vlevo)

12.00–13.00

Szilárd Borbély: Nemajetní – prezentace knihy
Szilárd Borbély patřil k nejvýraznějším maďarským
básníkům posledních desetiletí. Jeho sbírka Pompa
funebris vyšla v češtině v roce 2006. Svůj první a
jediný román Nemajetní vydal v roce 2013, nedlouho
před svou tragickou smrtí. Román vydalo nakladatelství Odeon v překladu Roberta Svobody. Prezentace
knihy za účasti překladatele. Moderuje Blanka Činátlová.

[[Pavel Dobrovský – BETA s.r.o.

[[Maďarský institut Praha, Odeon

[[Česká televize – Edice ČT

12.00–12.50

12.00–13.50

12.00–13.30

Salon Týdeníku Echo – beseda Jiřího Peňáse
s předními českými spisovateli
Významný redaktor Týdeníku Echo a názorového deníku echo24.cz Jiří Peňás povede besedu s předními
českými spisovateli. Týdeník Echo reflektuje nejdůležitější společenské události doma i ve světě. Přináší
komentáře, analýzy a rozhovory. Navazuje na tradici
prestižních světových týdeníků.
[[Echo Media a.s.

LITERÁRNÍ KAVÁRNA –
Pravé křídlo (balkon vlevo) 1A

LITERARY CAFÉ – Right Wing (balcony, left)

PEN KLUBOVNA – Pravé křídlo (balkon vpravo)2

Arnošt Goldflam
Autorské čtení z dětské knihy Agátka Kulhánková.
[[České centrum Mezinárodního PEN klubu

FANTASY & SCI-FI – Pravé křídlo5

Žena se sovou
Před rokem byl na veletrhu představen unikátní projekt Lehké fantazijno: série antologií 52 povídek žánru fantastiky, psaných českými a slovenskými autorkami. Po úspěšné pilotní Ženě se lvem přichází druhý
svazek projektu Žena se sovou. Účinkují Zuzana
Hloušková a Františka Vrbenská.
[[XB-1

12.00–13.00

L108 – Levé křídlo

Mariusz Szczygieł – autogramiáda
Autor mezinárodního bestselleru Gottland přijde na
stánek nakladatelství Dokořán představit a podepisovat svou nejnovější knihu Projekt: pravda. Je o hledání smyslu života, o vlastní i cizí pravdě.
[[Nakladatelství Dokořán a nakladatelství Jaroslava
Jiskrová – Máj
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Jak napsat dobrý román II
O dospívání a hledání vlastní životní cesty za minulého režimu, dnes či v nové zemi vypráví ve svých knihách autoři André Kubiczek, Meral Kureyshi a Angelika Reitzer. Jejich společné vystoupení moderuje
autorka a novinářka Alice Horáčková. Koná se v rámci řady Das Buch, prezentace německy psané literatury Německa, Rakouska a Švycarska.
Tlumočeno: čeština, němčina
[[Goethe-Institut

12.00–12.50

12.00–13.00

P409 – Pravé křídlo

Labyrint záhad
Arnošt Vašíček pátrá po největších záhadách Čech,
Moravy a Slezska a nabízí řadu překvapivých objevů
a odvážných hypotéz. Následuje autogramiáda autora. Moderuje Jitka Saturková.

MALÝ SÁL – Pravé křídlo (balkon vlevo)

DENNÍ PROGRAMY

L401 – Levé křídlo

Hana Marie Körnerová
autogramiáda
Zveme vás na autogramiádu oblíbené autorky, která
bude podepisovat svou novou knihu Znamení Jednorožce.

How to write a good novel (II)
Authors André Kubiczek, Meral Kureyshi and Angelika Reitzer write about growing up and finding one’s
own path under a past regime, in today’s world or in
a new land. The panel on which they appear will be
moderated by writer and journalist Alice Horáková.
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
[[Goethe-Institut

12.30–13.15
SÁL AUDIOKNIH – Levé křídlo82

Pohádkové knížky do ucha
Představení audioknih z AudioStory pro všechny posluchače, kteří mají rádi pohádky aneb Devatero pohádek nejen od Karla Čapka. Účinkují Jindřiška Nováková, Hana Maciuchová a Jitka Molavcová.
[[AudioStory s.r.o./ Asociace vydavatelů audioknih

12.30–13.30

P208 – Pravé křídlo

Iva Frühlingová – zpěvačka nebo spisovatelka?
Ivu Frühlingovou mnozí znají především jako zpěvačku. Ona však vydala již třetí knihu. Ve sbírce básní
Terapie v noci se vyznává ze své nechuti ke kritice,
pravidlům showbyznysu, rodičovství i vlastním démo-
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12.30–13:30
LAPIDÁRIUM – Výstaviště Praha Holešovice1

Broken words
Existenciální básnický dialog čínského exilového spisovatele Liao I-wua a plzeňského básníka Iva Hucla v provedení umělců soustředěných kolem skupiny DG 307
– skladatele a multiinstrumentalisty Tomáše Vtípila
(hudba), Iva Hucla (recitace) a filmařky Petry Bučkové
(projekce). Je to především pokus o překročení hranic
mezi rozdílnými kulturami, odlišnými jazyky a různými
filozofickými koncepty, ale též mezi uměleckými žánry.
Tlumočeno: čeština, čínština

13.00

L814 – Levé křídlo

Markéta Dočekalová – autogramiáda
U příležitosti vydání učebnice Tvůrčí psaní pro kaž
dého.
[[MÁM TALENT nakladatelství, s.r.o.

13.00

L824 – Levé křídlo

CD Půlstoletí s Cimrmanem – autogramiáda
Autogramiáda členů DJC.
[[Radioservis, a.s.

13.00

S205 – Střední hala

Sára Saudková: Zpocená záda – autogramiáda
[[Euromedia Group – Knižní klub

[[Svět knihy, s.r.o.

LAPIDARIUM – Prague Exhibition Grounds

Broken words
Dialogue in existential poetry between exiled Chinese writer Liao Yiwu and Plzeň poet Ivo Hucl, in a performance by artists of the DG 307 group comprising
composer and multi-instrumentalist Tomáš Vtípil
(music), Ivo Hucl (reading) and film-maker Petra Bučková (projection). First and foremost, this is an
attempt to cross borders between cultures, languages, philosophical concepts and artistic genres.
Interpreted: Czech, Chinese
[[Svět knihy, s.r.o.

12.45–12.50

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

13.00
13.00

P001 – Pravé křídlo

Melita Denková – autogramiáda
Populární autorka Melita Denková bude podepisovat
své knihy.
[[Alpress

13.00

L002 – Levé křídlo

Monika Wurm a Adriana Macháčová
autogramiáda
Slovenské autorky představí své knihy.
[[Nakladatelství Brána

13.00

L502 – Levé křídlo

Jiří Vlastník – autogramiáda
Autor podepisuje svou novou knihu Kučerovci.

13.00–13.45

L504 – Levé křídlo8

Dánská dívka – strhující příběh lásky a odvahy
Audioknižní zpracování skutečného příběhu malíře
Einara Wegenera a jeho ženy Grety začíná nevinnou
prosbou, aby se rozvinulo ve strhující vyprávění o lásce a odvaze. Audioknihu a předlohu oscarového filmu představí její interpretka Dana Černá.
[[Tympanum audioknihy

13.00–13.45

P615 – Pravé křídlo5

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

13.00–13.50

VELKÝ SÁL – Střední hala7

Hvězdy české detektivky II: Místo jako hrdina
příběhu
Hvězdy české detektivky podruhé, tentokrát se zaměřením na místo jako jednoho z hlavních hrdinů
příběhu. Jak umí vyšetřování zločinu zkomplikovat
(nebo mu naopak pomoci) Praha Ivy Procházkové
(Vraždy v kruhu), České Budějovice Jiřího Březiny (Polednice) či fiktivní maloměsto Brod Marie Rejfové
(Kdo jinému jámu kopá)? Přijďte pobesedovat nejen
s autory, ale i s tradiční hereckou guest star z jednoho úspěšného televizního krimi seriálu.
[[Svět knihy, s.r.o. a Tomáš Němec

13.00–13.50

LITERÁRNÍ SÁL – Pravé křídlo

Před úsvitem, po ránu
Přednáška MUDr. Františka Koukolíka, DrSc., autora
knih o mozku, sebeuvědomování a evolučních souvislostech ovlivňujících lidskou existenci. Tématem
je úsvit lidského života před narozením a brzy po
něm.
[[Nakladatelství Karolinum

[[Galén
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[[Albatros Media a.s.
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nům. Během besedy o psaní se můžete těšit i na její
hudební vystoupení.
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SÁL ROSTEME S KNIHOU – Levé křídlo2

13.00–13.50

Čtení dělá divy!
Zachraňme spolu zakletý zámek! Program pro děti
i dospělé. Křest nové knížky na motivy slovinských
lidových pohádek od Aleny Vorlíčkové a Petry Řehové. Společné čtení, pohádkové úkoly, tvoření s ilustrátorkami, milí a zajímaví hosté, autogramiáda.

[[Angličtina-hry

[[Pohádky pro společné čtení v rámci kampaně Rosteme
s knihou

13.00–14.00

13.00–13.50

AUTORSKÝ SÁL – Levé křídlo

Eliška Hašková Coolidge – beseda
Beseda s Eliškou Haškovou Coolidge o její životopisné knize Pět amerických prezidentů, česká babička
a já za účasti významných hostů.
[[Mladá fronta, a.s.

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

Anton Hykisch: Věřte císaři
Přední slovenský prozaik – autor desítek děl, z nichž
řada byla přeložena do cizích jazyků a získala mnohá
ocenění – představí český překlad románu o Josefovi
II. Věřte císaři. Jde o volné pokračování úspěšného
románu Milujte královnu o Marii Terezii. Pořadem provází překladatel knihy Miroslav Zelinský.
[[Nakladatelství Host ve spolupráci s Literárním informačním
centrem Bratislava

L809 – Levé křídlo

Můj průvodce angličtinou
Kniha Můj průvodce angličtinou je kombinací výkladu, praktických cvičení, užitečných rad a odpovědí na
řadu studenty často kladených otázek, která čtivě
objasňuje základy jazyka. Čtenáři ocení i komentáře
z oblasti kultury a čtení anglických textů.

FANTASY & SCI-FI – Pravé křídlo58

České audioknihy v žánrech sci-fi,
fantasy a horor
Audioknihy českých autorů vstoupily na trh před pěti
lety a od té doby se jejich nabídka rozšiřuje. Mohou
za to dvě audiovydavatelství specializovaná na českou SFFH: Walker & Volf a Straky na vrbě. Bude se
křtít audiokniha M. Žambocha Na ostřích čepelí.
Účinkují Michael Bronec, Míla Linc, Radek Volf, Jiří
W. Procházka a Mirka Jakabová.
[[Walker & Volf

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.

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

Noční Waltz. Literárně hudební pásmo
Spisovatel Ilja Kučera ml. představí v podání herce
Romana Štolpy povídky ze své knihy Ta noc se nejspíš nevrátí a šansoniér Raven uvede písně ze svého
nového alba Waltz.
[[Nakladatelství Jalna a skupina Nasycen

13.00–13.50
KLUB KNIŽNÍCH ŠAMPIONŮ – Pravé křídlo2

Koho sežere vlk – pohádky, jak je známe
i neznáme
Uvedení nové knihy Ester a Milana Starých, která vychází v dětské edici Políčko. Výtvarná dílna pro děti.

13.00–14.00

L301

Autogramiáda Zdeňka Svěráka
Přijďte si pro podpis do nejnovější knihy Tiché šlapací království od Zdeňka Svěráka. Chybět nebudou ani
Filmové komedie, které napsal s Ladislavem Smoljakem a zpěvníky pro děti JUPÍ a Nejznámější dětské
písničky.
[[Nakladatelský dům GRADA

13.00–14.00

L406 – Levé křídlo

Pavel Švanda – autogramiáda
Pavel Švanda podepisuje básnickou sbírku Mudrc
bělmem a další své knihy.
[[Nakladatelství Atlantis

[[Nakladatelství 65. pole

13.00–13.50

13.00–14.00

L401 – Levé křídlo

Jan Těsnohlídek
Autorské čtení z knihy veršů Hlavně zachraň sebe.

Jan Cimický – autogramiáda
MUDr. Jan Cimický, autor mnoha poutavých knih,
bude podepisovat (nejen) svou aktuální novinku Blanický rytíř.

[[České centrum Mezinárodního PEN klubu

[[Pavel Dobrovský – BETA s.r.o.

PEN KLUBOVNA – Pravé křídlo (balkon vpravo)
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[[Velvyslanectví Španělska a Institut Cervantes v Praze
S105 – Central Hall

14.00

P601 – Pravé křídlo

František Koukolík – autogramiáda
Autor publikace Před úsvitem, po ránu. Eseje o dětech a rodičích.
[[Nakladatelství Karolinum

14.00

Oskar před Průmyslovým palácem

¡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

To nejvýstřednější z Vý; Knihovnická divadelní
exhibice
Amatérský spolek Vý; již 10 let divadelně povznáší
návštěvníky Světa knihy Praha. Kulaté jubileum je
příležitostí, jak připomenout to nejvýstřednější z každé sezony. Objeví se na scéně svérázný řidič bibliobusu? Souboj žánrů? Marat ve vaně?

[[Velvyslanectví Španělska and Institut Cervantes v Praze

[[Městská knihovna v Praze

13.15–14.00

14.00–14.30

SÁL AUDIOKNIH – Levé křídlo8

Mezinárodní konference zločinu
Své vyšetřovací metody prozradí nejvěhlasnější detektivové: Harry Hole (Hynek Čermák), Kurt Wallander (Jiří Vyorálek), Jules Maigret (Jan Vlasák) a Lincoln Rhyme (Jan Vondráček).
[[OneHotBook / Asociace vydavatelů audioknih

P201 – Pravé křídlo2

Rudolf Štorkán: Baf a jeho šťastný den
Novinku z knihovničky pro začínající čtenáře představí sám autor. Zveme všechny děti i jejich rodiče na
poutavé čtení o pejsku Bafovi, autogramiádu i zábavné aktivity s knížkami z edice Čti+ podporující čtení
s porozuměním.
[[Nakladatelství Fraus

13.30–14.30

P208 – Pravé křídlo

Humorné povídky Haliny Pawlowské
Aby byla Halina šťastná, potřebuje, aby ji někdo miloval, aby ona milovala jeho a aby jí to slušelo! A když
si své touhy takhle zformulovala, bylo jí jasné, co
musí udělat! Napsat knihu Tři metry vášně! Těšte se
na vyprávění, jak Halina konečně našla ten ideální
model!

14.00–14.30

Eliška Hašková Coolidge – autogramiáda
Autogramiáda Elišky Haškové Coolidge k její životopisné knize Pět amerických prezidentů, česká babička a já.
[[Mladá fronta, a.s.

14.00–14.30

[[Albatros Media a.s.

14.00

L101 – Levé křídlo

S119 – Střední hala1A

Marcela Mlynářová – autogramiáda
Oblíbená autorka bude besedovat se čtenáři a podepisovat své knihy.

André Kubiczek, Meral Kureyshi
a Angelika Reitzer – autogramiáda
Autogramiáda k pořadu „Jak napsat dobrý román II.“
Pořad je součástí literárního programu Das Buch –
prezentace německy psané literatury Německa, Rakouska a Švýcarska.
Tlumočeno: čeština, němčina

[[Nakladatelství Brána

[[Goethe-Institut

14.00

L002 – Levé křídlo

S119 – Central Hall

14.00

L003 – Levé křídlo

Lucie a Nicole Ehrenbergerovy – autogramiáda
Autorky blogu A Cup of Style.
[[Nakladatelství Slovart

14.00
Kateřina Tučková – autogramiáda

L210 – Levé křídlo

André Kubiczek, Meral Kureyshi and Angelika
Reitzer – signing
Signing session as a follow-up to the panel event
“How to write a good novel (II)”.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
[[Goethe-Institut

[[Nakladatelství Host
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S105 – Střední hala1

¡Hola, amigos!
Pořad organizovaný studijním oddělením pražského
Institutu Cervantes – prvotní kontakt se španělštinou v krátkých ukázkách komunikativní metody výuky.
Tlumočeno: španělština
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13.00–14.00
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14.00–14.45

P409 – Pravé křídlo2

Teleskop aneb Letový deník vesmírné mise
Křest nové knihy Sandry Vebrové dovedně propojující
dobrodružství s poznáváním vesmíru. Soutěž o knihu. Autogramiáda autorky a moderátorů pořadu Teleskop Jindřicha Žampy, Matěje Vlčka a Vlaďky Havlíčkové. Moderuje Jan Saturka.
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SOBOTA 13. 5.

[[Česká televize – Edice ČT

14.00–14.50

VELKÝ SÁL – Střední hala

Monika Valentová a Martin Veselovský
Odvrácená strana matky je společnou humornou knihou známého manželského moderátorského páru.
[[Euromedia Group – Ikar

14.00–14.50

[[Český rozhlas Dvojka

14.00–14.50
MALÝ SÁL – Pravé křídlo (balkon vlevo)

Veronika Šikulová: Medzerový plod
Slovenská autorka predstaví svoju knihu, ktorá vyšla
v českom preklade vo vydavateľstve Větrné mlýny.
[[Literárne informačné centrum

14.00–14.50
FANTASY & SCI-FI – Pravé křídlo52

LITERÁRNÍ SÁL – Pravé křídlo2

Oslavte s Bářiným Kouzelným atlasem
300 let od narození Marie Terezie
Oblíbená autorka historických knížek s hlavní hrdinkou Bárou a jejím Kouzelným atlasem Veronika Válková představí svou novou knihu o významné české
panovnici Marii Terezii, která přesně v sobotu 13. 5.
oslaví 300 let od svého narození. Pokřtěte s námi
novinku Císařovna Marie Terezie.
[[Nakladatelský dům GRADA

Marcela Remeňová: Osm světů
slavnostní křest e-knih
Mladá česká spisovatelka Marcela Remeňová a její
hosté pokřtí e-knihy prvních tří dílů úspěšné akční
fantasy série Osm světů – Seznámení, Včelí lid a Rodina. Navíc má každý návštěvník křtu šanci vyhrát
jednu ze tří elektronických čteček ve speciální edici
Osm světů. A jak se stát případným šťastným výhercem? Stačí jen přijít.
[[Beltfilm

14.00–14.50

14.00–14.50
SÁL ROSTEME S KNIHOU – Pravé křídlo2

Marcin Mortka: O Tappim a Chichotkovi
Znáte veselého vikinga a jeho kamarády ze Šeptajícího lesa? Že ne? Přijďte se s nimi seznámit! Budeme
si číst, povídat s autorem Marcinem Mortkou a soutěžit o krásně ilustrované knihy o Tappim
(www.tappi.cz). Pro děti od 6 let.
[[Nakladatelství Host ve spolupráci s Polským institutem

14.00–14.50

prakticky nic. Reakcí byl únik do vnitřní emigrace,
z níž většina lidí nenašla cestu ani po pádu režimu.
V rámci pořadu představíme velký letní projekt ČRo
Dvojka se soutěží. Moderuje Libor Vacek.

AUTORSKÝ SÁL – Levé křídlo2

Detektivka pro mladý – Tuhej tulipán
Jaromíra Konečného
Jaromír Konečný představí svou detektivku. V hlavní
roli šestnáctiletý Leon, právě propuštěný na podmínku. A hned první den na výučním místě v květinářství
doslova zakopne o mrtvolu – a pro policii je pochopitelně podezřelým číslo jedna.

PEN KLUBOVNA – Pravé křídlo (balkon vpravo)

Věra Nosková
Autorské čtení z knihy Nechte psa doma aneb S batohem po královském Thajsku a rudém Vietnamu.
[[České centrum Mezinárodního PEN klubu

14.00–15.00

SÁL AUDIOKNIH – Levé křídlo8

Neviditelný herec aneb Audiokniha
z Českého rozhlasu
Již 20 let se vyhlašuje anketa Neviditelný herec. Pořádá ji Český rozhlas a Týdeník Rozhlas a jsou oceňovány posluchačsky nejoblíbenější herecké výkony
z literárně-dramatické produkce ČRo. Hosty besedy
budou mimořádní a úspěšní interpreti Taťjana Medvecká, Dana Černá a Ivan Trojan.
[[Český rozhlas a Radioservis / Asociace vydavatelů
audioknih

[[Portál

14.00–15.00

14.00–14.50

Milan Ressel a Jiří Petráček
Setkání klasiků české komiksové kresby.

LITERÁRNÍ KAVÁRNA – Pravé křídlo (balkon vlevo)

Alena Zemančíková: Příběh v řeči nepřímé
a Léto s Sherlockem
Kniha Aleny Zemančíkové je hořkou výpovědí o dvou
generacích: o té, která v poválečné euforii odešla
budovat pohraničí, zažila idealistické vzepětí šedesátých let a jeho náhlý konec, a o jejích dětech, jež
zformovala epocha normalizace, kdy se nesmělo
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L111 – Levé křídlo

[[Nakladatelství Josef Vybíral

14.00–15.00

L202 – Levé křídlo

Hana Marie Körnerová a Alena Jakoubková
Autogramiáda oblíbených českých spisovatelek.
[[Nakladatelství MOBA
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14.00–15.00

L301 – Levé křídlo

Moderátor Karel Voříšek vás naučí štěstí
Sympatický moderátor Karel Voříšek vydal knihu
Štěstí se dá naučit. Přijďte si s Karlem popovídat
o tom, jak dosáhnout štěstí, nebo si knihu nechte
podepsat a užijte si hvězdné odpoledne na stánku
GRADA.
[[Nakladatelský dům GRADA

14.30–15.30

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.

Liba Cunnings – autogramiáda
Taková velká ryba a další příběhy z Kanady: česko-kanadská autorka bude podepisovat svou poslední
knihu, originální příběhy ze svých cest po divoké kanadské přírodě.
[[Nakladatelství Epocha

15.00
15.00

L002 – Levé křídlo

Jan Bauer – autogramiáda
Setkání čtenářů s populárním autorem historických
knih, především historických detektivek.
[[Nakladatelství Brána

14.00–15.00

L406 – Levé křídlo

Jaroslav Oliverius – autogramiáda
Jaroslav Oliverius, arabista a hebraista, podepisuje
svou knihu Svět klasické arabské literatury.

15.00

L304 – Levé křídlo

Jan Cimický: Za plotem – autogramiáda
[[Nakladatelství Šulc – Švarc

[[Nakladatelství Atlantis

14.00–15.00

L606 – Levé křídlo

Peter Wohlleben: Citový život zvířat
Starostlivě pečující veverky, věrně milující krkavci,
soucitné myšky a truchlící laně – také si tyto city
spojujete jen s lidmi? Peter Wohlleben, lesník a autor bestsellerů, člověk s vášnivým zaujetím pro přírodu, čtenáře opět přivádí v úžas, tentokrát nad netušeně bohatým emočním světem zvířat.
[[Nakladatelství Václav Kazda

14.30–15.30

P208 – Pravé křídlo

15.00
[[Nakladatelství Šulc – Švarc

15.00

[[PRESCO GROUP, a.s.

15.00

[[Albatros Media a.s.

[[Galén

14.00–15.50

15.00

Grónsko – Ostrov splněné touhy
Grónsko je tajemný kout světa obestřený řadou mýtů
a otázek. Odpověď na ně přináší zájemcům manželé
Klempířovi, významní cestovatelé, geologové, etnografové a etnologové a především autoři úspěšného
cestopisu Grónsko – Ostrov splněné touhy. Jeho druhé rozšířené vydání oba autoři představí při této veřejné besedě s diváky.
[[Olympia

L308 – Levé křídlo

Miroslav Singer: Jak shodit kila a oslabit korunu
Setkání s autorem a autogramiáda. Miroslav Singer
je přední český ekonom, bývalý guvernér České národní banky.

Čtení z knihy Bez jablka
Kdo platí na rande? Kdo koho vlastně žádá o ruku
a kdo opravdu zdržuje, když se odchází z bytu? Miloš
a Michelle se v chaosu současných třicátníků snaží
zorientovat a dávají vám tak humorný návod jak přežít ve vztazích 21. století.

KOMORNÍ SÁL – Pravé křídlo (balkon vlevo)7

L304 – Levé křídlo

Jiří Žáček, Boris Pralovszký: Život je boj
autogramiáda

L502 – Levé křídlo

Cyril Höschl a František Koukolík
autogramiáda
Autoři podepisují své knihy České kružítko a Zvíře politické a další tituly.

L824 – Levé křídlo

Neviditelný herec – Taťjana Medvecká,
Dana Černá a Ivan Trojan – autogramiáda
[[Český rozhlas a Radioservis, a.s.

15.00

S101 – Střední hala2

Marcin Mortka – autogramiáda
Autor populárních příběhů pro děti o vikingovi Tappim
podepisuje své knihy, vydané česky nakladatelstvím
Host.
[[Polský institut v Praze
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15.00

S205 – Střední hala

Monika Valentová a Martin Veselovský
autogramiáda
Autoři budou podepisovat knihu Odvrácená strana
matky.
[[Euromedia Group – Ikar

MIMO VÝSTAVIŠTĚ
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15.00

Galerie Villa Pellé – Pelléova 10, Praha 69

Loterie – Poznej svět!
Výtvarně poznávací dílna k výstavě M. Šašek let
č. 59/74. Kupte si los! Na los potřebujete peníze,
které získáte frotáží skutečných mincí na papír. Za
peníze si koupíte los, každý vyhrává! Najdete si cíl
své cesty na mapě, zvolíte dopravní prostředky, obstaráte si lístky na dopravní prostředky a vydáte se
na cestu. Co se vám bude nejvíce líbit si poznamenáte dovnitř losu, kde je místo na památeční obrázek nebo zprávu o vykonané cestě. Na závěr si ověříte své znalosti zodpovězením otázek.
[[Galerie Villa Pellé

15.00–15.50

LITERÁRNÍ SÁL – Pravé křídlo7

Praha noir
Beseda a autogramiáda autorů kriminálních povídek. Účast přislíbili Michaela Klevisová, Petra Soukupová, Michal Sýkora, Petr Stančík, Kateřina Tučková, Miloš Urban a další. Moderuje Pavel Mandys.
[[Svět knihy, s.r.o.

15.00–15.50

že jsem, který s Ivanem M. Havlem vedl filmový a literární historik Jan Lukeš.
[[Knihovna Václava Havla

15.00–15.50 MALÝ SÁL – Pravé křídlo (balkon vlevo)
Lydie Romanská a Radana Šatánková
Křest nové sbírky veršů Lydie Romanské Prázdniny
s Henrim spojené se čtením a autogramiádou. Knihu
pokřtí viceprezidentka Festivalu spisovatelů Praha
Vlasta March. Autorské čtení z vydaných básnických
sbírek i rukopisů Radany Šatánkové. Hudební doprovod Jiří Pešaut.
[[Obec spisovatelů ČR

15.00–15.50
KLUB KNIŽNÍCH ŠAMPIONŮ – Pravé křídlo2

Kniha s příběhem
Autorka knihy Powertex – dekorace a dárky Hana Hořáková seznámí účastníky s moderní technikou, pomocí které lze vytvořit velmi estetické prostorové
objekty různých rozměrů. Diváci se dozvědí, jak si
vyrobit postavu třeba ze starých hadrů, která bude
nakonec vypadat jako kovová socha. Tato technika
potěší každého, kdo rád recykluje! Kniha obsahuje
i řadu poučných příběhů ze života autorky.
[[Vydavatelství Zoner Press v rámci kampaně Rosteme
s knihou

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

SÁL ROSTEME S KNIHOU – Pravé křídlo

Odvaha, oběť / strach a zrada
Položili byste život za svou vlast? Co se skrývá pod
pojmem „občanská statečnost“? Jaké jsou atributy válečného hrdiny? Je zrada omluvitelná? Na tyto
ale i jiné otázky dostanete odpověď v diskuzi
s psychologem Tomášem Libertem, historikem
Jaroslavem Šebkem, studentem GTM Ondřejem
Karlem a autorkou knihy Doskočiště Protektorát
Jitkou Neradovou.
[[Nakladatelství Jalna a Hovory o historii

Jaroslav Šedivý
Autorské čtení z knihy pamětí Mé putování zmateným
stoletím.
[[České centrum Mezinárodního PEN klubu

15.00–15.50

L504 – Levé křídlo8

Toltécké umění života a smrti
Poznejte příběh objevování od autora Čtyř dohod. Novou audioknihu dona Miguela Ruize, která je završením jeho celoživotního učení, představí její interpret
Zdeněk Junák.
[[Tympanum audioknihy

15.00–15.50

AUTORSKÝ SÁL – Levé křídlo

Kafka – Rané roky 1883–1911
Představení Kafkova životopisu napsaného historikem Reinerem Stachem. Jedinečné dílo považované
za milník biografické literatury, který není určen pouze úzkému okruhu „kafkologů“, ale Stachův styl je
tak živý, jako byste četli napínavý román.
[[ARGO

15.00–15.50
LITERÁRNÍ KAVÁRNA – Pravé křídlo (balkon vlevo)

Právě proto, že jsem Ivan M. Havel
Slavnostní uvedení knižního rozhovoru Právě proto,
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15.00–16.00

FANTASY & SCI-FI – Pravé křídlo5

Fantastická minulost a budoucnost
časopisu XB-1
Výhradně literární SF periodikum na českém trhu,
soustavně se věnující rozvoji a propagaci fantastických žánrů u nás již 27 let. Díky XB-1 se v naší sci-fi
a fantasy literatuře objevila jména dnes známých
spisovatelů či spisovatelek. Díky literárním soutěžím
a mravenčí práci tak XB-1 objevuje další jména naší
literární scény. Účinkují Vlado Ríša, Martin Šust. Moderuje Jiří W. Procházka.
[[XB-1
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Posloucháme se Spejblem a Hurvínkem
V průběhu osmdesáti let vyprávěli Spejbl a Hurvínek
své veselé příběhy již z mnoha zvukových nosičů.
Zveme na setkání s protagonisty Divadla S + H, kteří
zavzpomínají na vznik některých úspěšných nahrávek. Za účasti Martina Kláska a dalších.
[[SUPRAPHON / Asociace vydavatelů audioknih

15.00–16.00

L108 – Levé křídlo

Václav Cílek – autogramiáda
Václav Cílek je známý tím, že se k aktuálním problémům dokáže vyjádřit nadčasově, s vtipem i konstruktivní skepsí. Můžete se s ním setkat a pobavit na
stánku nakladatelství Dokořán, kde bude podepisovat svou novou knihu Co se děje se světem?
[[Nakladatelství Dokořán

15.00–16.00

L202 – Levé křídlo

František Niedl a Stanislav Češka
Autogramiáda oblíbených českých autorů historických románů a detektivek.
[[Nakladatelství MOBA

15.00–16.00

L101 – Levé křídlo

Iva Pekárková a Pavel Kohout – autogramiáda
[[Mladá fronta, a.s.

15.00–16.00

L301 – Levé křídlo7

Petr Ryska vás provede Prahou neznámou
Nejen pro fanoušky bestselleru a projektu Petra Rysky s názvem Praha neznámá jsou připraveny zajímavosti o neznámých, tajemných a opuštěných místech
Prahy. Inspirujte se k novým objevům nejen v literatuře. Putujte Prahou neznámou I a Prahou neznámou II.
[[Nakladatelský dům GRADA

15.00–16.00

L401 – Levé křídlo

Michal Viewegh – autogramiáda
Nejprodávanější a populární český autor bude podepisovat svou novinku Bůh v renaultu.
[[Pavel Dobrovský – BETA s.r.o.

15.00–16.00

L406 – Levé křídlo

15.00–16.00

P409 – Pravé křídlo

StarDance … když hvězdy tančí
Bohuslava Holubová a Jan Onder představují svou
knihu o fenomenální taneční soutěži zachycující jak
hvězdné okamžiky, tak to, co jim předcházelo a co
následovalo po skončení soutěže. Kromě toho dávají nahlédnout do zákulisí, abychom se dozvěděli, jak
se StarDance připravuje a bez čeho by se neobešlo.
Autogramiáda ke knize. Účast přislíbili Kateřina Baďurová a Pavel Kříž. Moderuje Jana Havrdová.
[[Česká televize – Edice ČT

15.00–16.20

VELKÝ SÁL – Střední hala53

Předávání Cen Akademie science fiction,
fantasy a hororu
Dvacátý druhý ročník Cen Akademie science fiction,
fantasy a hororu zhodnotí díla česko-slovenských
i zahraničních autorů, vybere nejzdařilejší překlad,
nejlepší ilustraci či obálku a zvolí Knihu roku 2016.
Ceny předají významné osobnosti žánrů science-fiction, fantasy a hororu.
[[Akademie science fiction, fantasy a hororu

15.30–16.30

P208 – Pravé křídlo1

Detektivky drsného severu
Máte rádi skandinávskou literaturu a detektivní příběhy, ve kterých se odráží drsné severské reálie?
Pak si nenechte ujít besedu s norskou detektivkářkou Marit Reiesrgårdovou a českou autorkou detektivek Michaelou Klevisovou.
Tlumočeno: čeština, norština
[[Albatros Media a.s.

P208 – Right Wing

Detective fiction from the rugged north
Do you like Scandinavian literature and detective
stories that reflect rugged Nordic realities? If so, be
sure not to miss this discussion with Norwegian crime writer Marit Reiersgård and her Czech counterpart Michaela Klevisová.
Interpreted: Czech, Norwegian
[[Albatros Media a.s.

16.00
16.00

L002 – Levé křídlo

Jarmila Mandžuková – autogramiáda
Známá popularizátorka a propagátorka zdravého životního stylu bude podepisovat svou novou knihu
Bylinky – Léčivá moc přírody.

Ivan Klíma – autogramiáda
Ivan Klíma podepisuje knihu povídek Moje zlatá řemesla.

[[Nakladatelství Brána

[[Nakladatelství Atlantis

16.00

L502 – Levé křídlo

Blanka Šrůmová a Jan Sahara Hedl
autogramiáda
Autoři podepisují své album Neměj strach.
[[Galén
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16.00

Oskar před Průmyslovým palácem

To nejvýstřednější z Vý; Knihovnická divadelní
exhibice
Amatérský spolek Vý; již 10 let divadelně povznáší
návštěvníky Světa knihy Praha. Kulaté jubileum je
příležitostí, jak připomenout to nejvýstřednější z každé sezony. Objeví se na scéně svérázný řidič bibliobusu? Souboj žánrů? Marat ve vaně?
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[[Městská knihovna v Praze

16.00

MIMO VÝSTAVIŠTĚ
čtvrť Praha 1 – PROcházka7

Cizinec Camus v Praze
Albert Camus pobyl v Praze jen pár dní na své cestě
po střední Evropě v létě roku 1936. Během této procházky se pokusíme zpřítomnit a zahlédnout, co se
tehdy třiadvacetiletému a ještě neznámému spisovateli dělo zvnějšku i zevnitř. Právě Československo
a Praha se Camusovi staly synonymem osamění a
bezvýchodnosti, děsivé osudovosti a zoufalství, existenciální ztracenosti: „(...) v samotné Praze jsem
jedné noci poprvé hluboce prožil pocit exilu a existenciálního hnusu, který se mi pak vracel v těžkých
dobách války a okupace,“ poznamenal si. Provází
Petr Pazdera Payne. Sraz na Starém Městě před domem v ulici Michalská 18.
[[Villa Pellé v rámci projektu Literáti v naší čtvrti

16.00–16.50

LITERÁRNÍ SÁL – Pravé křídlo1

Vycpaný barbar – prezentace knihy
maďarského spisovatele Gergelye Péterfyho
Vdova po maďarském osvícenci Ferenci Kazinczym
přichází do vídeňského Přírodovědného muzea, aby
viděla vycpané tělo přítele svého muže, Angela Solimana, třicet šest let po jeho smrti. Tento titul vynesl
autorovi prestižní uměleckou cenu Aegon udělovanou v Maďarsku jednou ročně dílu mimořádných literárních kvalit a stal se tak knihou roku 2014. Román
vydává nakladatelství Dybbuk v překladu Roberta
Svobody. Za účasti autora a překladatele. Moderuje
Evžen Gál.
Tlumočeno: čeština, maďarština
[[Maďarský institut Praha, Dybbuk
LITERARY THEATRE – Right Wing

The Stuffed Barbarian – introducing a novel by
Hungarian writer Gergely Péterfy
The widow of Ferenc Kazinczy, Hungarian poet and
leading figure of the Enlightenment, goes to the Natural History Museum in Vienna to view the stuffed
body of his friend Angelo Soliman, thirty-six years after his death. For this work, the author won the prestigious Aegon Art Award, which is conferred annually
on a Hungarian work of extraordinary literary quality
– it thus became the book of the year for 2014. This
novel is published in Czech by Dybbuk, in a translation by Robert Svoboda. Moderated by Evžen Gál, with
the participation of the author and the translator.
Interpreted: Czech, Hungarian

[[Maďarský institut Praha, Dybbuk
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16.00–16.50
SÁL ROSTEME S KNIHOU – Pravé křídlo29

Nakresli si nejkrásnější ilustraci!
Povídání o Nejkrásnějších (nejen dětských) českých
knihách roku 2016 s dílnou zaměřenou na ilustraci.
Lektoři ukážou dětem oceněné knihy z posledních
ročníků a pomohou jim nakreslit si vlastní obrázek
k vybrané knize.
[[Památník národního písemnictví v rámci kampaně Rosteme
s knihou

16.00–16.50

AUTORSKÝ SÁL – Levé křídlo

Jaký byl život a doba autora Tří mužů ve člunu?
Okouzlující paměti slavného humoristy Jeroma Klapky Jeroma Čas mého života, které vycházejí česky
poprvé, představí herec Oldřich Vísner, překladatel
Milan Žáček a anglistka Marie Válková. Moderuje
Denisa Novotná. K 90. výročí autorova úmrtí vydává
Vyšehrad.
[[Vyšehrad, spol. s r.o.

16.00–16.50
LITERÁRNÍ KAVÁRNA – Pravé křídlo (balkon vlevo)1

I severská literatura zná humor
Mají Seveřani smysl pro humor? V rámci kampaně
#ReadNordic vás zveme na další setkání s úspěšnými autory: finským humoristou Tuomasem Kyröem
(Mrzout) a švédskou spisovatelkou literatury pro děti
Fridou Nilsson (Gorila a já, Piráti z ledového moře).
Tlumočeno: čeština, finština, švédština

[[Velvyslanectví Švédska a Velvyslanectví Finska,
#ReadNordic
LITERARY CAFÉ – Right Wing (balcony, left)

Humour in Nordic literature
Do Nordics have a sense of humour? As part of the
#ReadNordic campaign, we invite you to meet the
Finnish comic author Tuomas Kyrö (The Grump) and
Swedish children’s writer Frida Nilsson (Me and Gorilla, The Pirates of the Ice Sea).

[[Velvyslanectví Švédska and Velvyslanectví Finska
#ReadNordic

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

Jiří Hájíček: Dešťová hůl
Nejnovějším románem završuje jeden z nejúspěšnějších současných českých spisovatelů svou „venkovskou trilogii morálního neklidu“. Román Dešťová hůl
zvítězil v anketě Lidových novin Kniha roku 2016.
Pořadem provází Miroslav Balaštík.
[[Nakladatelství Host
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16.00–17.00

Léto s Haškem a Švejkem na Vltavě
Vystoupí Oldřich Kaiser a Dáša Vokatá. U příležitosti
dokončení kompletní nahrávky Haškova Švejka v podání Oldřicha Kaisera se léto v Českém rozhlase Vltava ponese v duchu Jaroslava Haška. Kromě letního čtení celé nahrávky (včetně 30ti premiérových
dílů), budeme vysílat celou řadu haškovských pořadů
a zastavení. Toto léto symbolicky zahájíme už na veletrhu Svět knihy Praha 2017 s Oldřichem Kaiserem
a Dášou Vokatou, kteří nejen že zahrají a zazpívají
písně ze svého repertoáru, ale kromě toho uvedou
živě ukázky ze Švejka i dalších textů Jaroslava Haška.

P409 – Pravé křídlo

Habsburkové – Nelehká samota trůnu
S Vladimírem Mertlíkem o dynastii, která od 10. století určovala pohyb dějin a byla nejmocnější dynastií
světa 640 let. O intrikách diplomacie i intimních osudech členů rodu. O roli lásky a nenávisti v zápasech
o císařskou korunu, bez falešných mýtů o příslušnících vládnoucí rodiny, kteří měli ve své době aureolu
téměř božskou. Křest knihy s účastí průvodce pořadem Habsburkové Pavlem Křížem. Moderuje Jan Saturka.
[[Česká televize – Edice ČT

16.00–17.00

L301 – Levé křídlo

Saša Stojanovič
Autorské čtení z románu Svár.

Václav Klaus naváže na úspěšný titul
Modrá, nikoli zelená planeta
Před deseti lety způsobila kniha Modrá, nikoli zelená
planeta Václava Klause velké emoce. Pokud jste zvědaví, zda se změnil názor bývalého českého prezidenta na globální oteplování, přijďte na besedu
a uvedení knihy Modrá planeta – 10 let poté.

[[České centrum Mezinárodního PEN klubu

[[Nakladatelský dům GRADA

[[Český rozhlas Vltava

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

16.00–17.00

FANTASY & SCI-FI – Pravé křídlo5

17.00

Knižní řada Agent JFK vstupuje do druhého
desetiletí existence
Nejslavnější a nejstarší česká knižní řada v žánru
sci-fi a fantasy loni oslavila již 10 let svého trvání.
Kolik za tu dobu vyšlo dílů a povídkových sbírek nebo
co se chystá v blízké budoucnosti, se můžete dozvědět v jedinečném „výročním“ programu, spojeném
s autogramiádou. Účinkují Miroslav Žamboch, Jiří
W. Procházka a další.

17.00

[[Walker & Volf

[[Maďarský institut Praha, Dybbuk

16.00–17.00

Gergely Péterfy – signing
Interpreted: Czech, Hungarian

SÁL AUDIOKNIH – Levé křídlo85

Fantasy audioknihy
Legendy ožívají! Fantasy audioknihy Hra o trůny, Pán
prstenů a Sága o Zaklínači představí jejich režisérka
Saša Bauerová a interpreti Aleš Procházka, Martin
Finger a František Dočkal. Včetně čtení ukázek.

[[Nakladatelství Host

17.00

17.00

L003 – Levé křídlo

Miro Žbirka – autogramiáda
U příležitosti vydání knihy Zblízka.

16.00–17.00

17.00–17.50

[[Nakladatelství JOTA

S203 – Central Hall

[[Hungarian Cultural Institute in Prague, Dybbuk

[[Nakladatelství Slovart

VAŘÍME S KNIHOU – Foyer4

S203 – Střední hala1

Gergely Péterfy – autogramiáda
Tlumočeno: čeština, maďarština

[[Tympanum audioknihy / Asociace vydavatelů audioknih

Pivařka – Tajemství domácího pivovarství
Seznamte se s unikátní knižní Pivařkou, která vás
provede tajemstvím domácího pivovarství. Přijďte se
dozvědět více o domácím vaření piva a vzniku jedinečné „kuchařky“. Akce je spojena s ochutnávkou
domácích pivních speciálů.

L210 – Levé křídlo

Jiří Hájíček – autogramiáda

LITERÁRNÍ SÁL – Pravé křídlo

Ivan Štrpka a Peter Repka – básnická skupina
Osamelí bežci
Táto básnická skupina vznikla v roku 1963 pokusom publikovať v časopise Mladá tvorba svoj manifest. Básnici v ňom uverejnili napokon manifesty
dva. Prvý pod názvom Návrat anjelov a druhý nazvaný Prednosti trojnohých slávikov. Ich manifesty boli
na tú dobu veľmi provokatívne, nakoľko odmietali
oficiálne hodnoty. Vojnu a komunizmus považovali
za abstraktné pojmy pre svoju generáciu, ale taktiež odmietali tvorbu niektorých etablovaných auto-
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MALÝ SÁL – Pravé křídlo (balkon vlevo)
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16.00–16.50

1 TLUMOČENO 7 GENIUS LOCI/MĚSTA 8 AUDIOKNIHY 3 CENY A SOUTĚŽE A DAS BUCH
rov. Vystúpenie Ivana Štrpku a Petra Repku moderuje Petr Borkovec.
[[Literárne informačné centrum

17.00–17.50

DENNÍ PROGRAMY

SOBOTA 13. 5.

SÁL ROSTEME S KNIHOU – Pravé křídlo7

Genius loci: Šumava – autorské čtení Martina
Sichingera a Romana Szpuka
Dva výrazní autoři představí Šumavu z různých pohledů a přečtou ukázky z knih Poslední šumavská pastvina a A zavaž si tkaničky.
[[Nakladatelství 65. pole

17.00–17.50

17.00–18.00

FANTASY & SCI-FI – Pravé křídlo5

František Kotleta
Beseda o nejtajemnějším autorovi české fantastiky,
jehož knížky bourají žebříčky bestsellerů. Představení
chystaného komiksu Bratrstvo krve. Mezi diváky
bude inkognito i sám Kotleta! Účinkují Martin Fajkus,
Boris Hokr, Pavel Koutský, Pavlína Kajnarová. Moderuje Leoš Kyša.
[[Nakladatelství Epocha

17.00–18.00
SÁL AUDIOKNIH – Levé křídlo85

AUTORSKÝ SÁL – Levé křídlo

Neztraťte motivaci v době blahobytu s Marianem
Jelínkem
Víte, že existují nemoci z blahobytu? A je možné si
opravdu užívat a přitom být šťastný? Jak si udržet
motivaci a pocit štěstí v době nadbytku ukáží autoři
knihy Kamila Jetmarová a Marian Jelínek.

Historický román Čtvrtý králův pes
a jeho audioknižní podoba
Beseda se spisovatelem Františkem Niedlem, interpretem Dušanem Sitkem a režisérem Milošem Vávrou o natáčení audioknižní podoby historického románu Čtvrtý králův pes.
[[Audiotéka a Moba / Asociace vydavatelů audioknih

17.00–18.00

[[Portál

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

Živé Literární noviny
Beseda s osobnostmi tohoto legendárního listu, který letos slaví 90 let od svého vzniku.

L410 – Levé křídlo4

Pivařka – autogramiáda
Autogramiáda k unikátní knize Pivařka, která vás provede tajemstvím domácího pivovarství. Přijďte se
dozvědět více o domácím vaření piva a vzniku této
jedinečné „kuchařky“.
[[Nakladatelství JOTA

[[Literární noviny

17.00–18.00

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

Každý se může uzdravit sám – o systému
Sergeje N. Lazareva
Jak můžete čtením knih S. N. Lazareva změnit svůj
charakter a náhled na svět. Jedině změnou charakteru uzdravíte svoji duši a tělo. Léčení pouze fyzického
těla neodstraňuje příčiny nemocí, ale jen odkládá
zdravotní problémy do budoucnosti.

L301 – Levé křídlo

Autogramiáda a beseda se Zdeňkem Velíškem
Kniha Oni zblízka, my pod drobnohledem, známého
televizního komentátora Zdeňka Velíška o soužití
s novou vlnou uprchlíků. Autor vychází ze svých cest
za hranice, z reportáží a rozhovorů. Neotřelý pohled
pro každého, jenž se chce orientovat ve vyhrocené
současnosti.
[[Nakladatelský dům GRADA

[[Pavel Lukeš

17.30–18.30

17.00–17.50

Vaříme z knihy Superpotraviny
s nakladatelstvím Metafora
Jak si připravit skvělou pečenou cizrnu, batátové hranolky v netradičním koření, pastinákové lupínky
s mořskou solí nebo různé bezlepkové sladkosti
a svačinky? Ukáže Lucie Tomášková Beyerová – šéfka teplické bio restaurace Zahrada, která pravidelně
vaří v pořadu Sama doma na ČT.

LAPIDáRIUM – výstaviště Praha holešovice3

Setkání s českým laureátem Ceny EU
za literaturu 2017
Cenu Evropské unie za literaturu uděluje od roku
2009 Evropská komise, Rada evropských spisova
telů, Federace evropských nakladatelů a Evropská
federace knihkupců dílům z oblasti krásné literatury
a jejich hlavním cílem je zviditelnit autory na mezinárodním knižním trhu, propagovat kulturu jednotlivých
států a podporovat mezikulturní dialog. 22. dubna
2017 bude vyhlášen také český laureát EUPL 2017.
Na veletrhu jej představí předseda letošní české poroty Tomáš Kubíček.
[[Svaz českých knihkupců a nakladatelů
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VAŘÍME S KNIHOU – Foyer4

[[Metafora

18.00
18.00–18.50

AUTORSKÝ SÁL – Levé křídlo

Miloš Urban a jeho nový román Závěrka
Autor představuje svůj nový román o prokletí doby,
kdy se každý může stát fotografem a udělat alespoň

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

18.00–18.50
LITERÁRNÍ KAVÁRNA – Pravé křídlo (balkon vlevo)1

Václav Michalskij – setkání s autorem
Prezentace českého překladu historického románu
ruského spisovatele Václava Michalského Jaro v Kartágu (Targamannum, 2016). Součástí prezentace
budou literárně-hudební ukázky z textu knihy. Hosté:
překladatel románu Václav Hrbek a spisovatel Václav
Michalskij, nositel Státní ceny za literaturu.
Tlumočeno: čeština, ruština
[[Ruské středisko vědy a kultury a Agentura Rospečať
LITERARY CAFÉ – RIGHT WING (BALCONY, LEFT)

Vatslav Mikhalski – an opportunity to meet
the author
Presenting the Czech translation of Spring in
Carthage (Targamannum, 2016), a historical novel by
Russian writer Vatslav Mikhalski. The presentation
will include excerpts from the book with musical
accompaniment. Guests: Václav Hrbek (translator of
the novel), Vatslav Mikhalski (winner of the State Prize for Literature).
Interpreted: Czech, Russian

19.00

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

Nejevropštější umění, román
„Je jedním z intelektuálních ztroskotání Evropy, že
nikdy plně nepochopila nejevropštější umění, román;
ani jeho ducha, ani jeho nesmírné znalosti a objevy,
ani autonomnost jeho dějin,“ Milan Kundera. Účinkují Aleš Šteger, José Luis Peixoto a Goce Smilevski.
Moderuje Guillaume Basset.
Simultánně tlumočeno: čeština, angličtina
[[Svět knihy, s.r.o., Obida – město literatury a Lublaň – město
literatury
DOX, The Gulliver Airship – Poupětova 1, Praha 7

The Most European of the Arts – The Novel
“One of Europe’s major failures is that it never
understood the most European of the arts – the novel; neither its spirit, nor its great knowledge and
discoveries, nor the autonomy of its history,” Milan
Kundera. Speakers: Aleš Šteger, José Luis Peixoto
and Goce Smilevski. Moderated by Guillaume Basset.
Simultaneously interpreted: Czech, English

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

[[Ruské středisko vědy a kultury and Agentura Rospečať

18.00–19.00

FANTASY & SCI-FI – Pravé křídlo5

Fantastické knihy roku 2017
Nepřehlédnutelná postava české science fiction
a fantasy scény představí nejzajímavější tituly fantastického žánru vydané či teprve chystané v roce
2017. Nenechte si ujít přednášku, v níž se dozvíte
řadu mnohdy ještě nezveřejněných informací z nakladatelského zákulisí. Účinkuje Martin Šust.
[[XB-1
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[[ARGO

19.00
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jednu dobrou fotku. Román Závěrka je doprovázen
autorovými fotografiemi, a tím se Miloš Urban zároveň stává i fotografem.

