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11. 5. čtvrtek
9.30–19.00 KLUB KNIŽNÍCH ŠAMPIONŮ – PrAvé KřÍdLO

Přidejte se do Klubu knižních šampionů
Prostor Klub knižních šampionů nabízí malým čtená-
řům i jejich rodičům řadu kreativních i odpočinkových 
aktivit během celého veletrhu. Přijďte nakreslit obrá-
zek své oblíbené knížky, prohlédněte si výstavu, zú-
častněte se výtvarných dílen nebo si jen tak listujte 
knížkami, které zde budou k nahlédnutí.
 [ Svět knihy, s.r.o.

9.30–10.30 P208 – PrAvé KřÍdLO

Bubáčkovy příběhy
Příběhy strašidla Bubáčka představí jejich autorka 
Daniela Krolupperová společně s  Ilonou Csákovou, 
která namlouvala audioknihu 3× Bubáček, a Evou 
Sýkorovou – Pekárkovou, která knižní vydání doplnila 
nádhernými ilustracemi.
 [ Albatros Media a.s.

10.00–10.50 LITErÁrNÍ SÁL – PrAvé KřÍdLO7
Ďasík a Ďáblík zvou na výpravu  
do dávné Prahy
Příběh pro děti od osmi let se odehrává v osmi vý-
znamných částech Prahy během osmi různých stole-
tí. Kniha vychází v nakladatelství Albatros k 25. výro-
čí zapsání historického centra Prahy na Seznam 
světového kulturního a přírodního dědictví UNESCO. 
Na veletrhu bude pokřtěna a předána čtenářům. 
Účinkují Ivona Březinová a Barbora Kyšková.
 [ Ivona Březinová v rámci kampaně Rosteme s knihou

10.00–10.50 SÁL rOSTEME S KNIHOU – PrAvé KřÍdLO

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

10.00–10.50 AUTOrSKÝ SÁL – LEvé KřÍdLO

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

10.30–11.30 P208 – PrAvé KřÍdLO

Křest a představení knihy Dubánci
Autoři a tvůrci zcela nového pohádkového druhu 
představují Dubánky. Poznejte, jak se skamarádili 
s vodníkem Mníkem z rybníka Raubířníka, jak potkali 
Poseidona nebo jak pomohli strašidlu Jakubovi, dra-
kovi Kaštounovi či jelenu Poldovi. Dubánci totiž vždy 
vymyslí neobvyklý způsob řešení na všechny trampo-
ty!
 [ Albatros Media a.s.

10.00–10.50 
 LITErÁrNÍ KAvÁrNA – PrAvé KřÍdLO (BALKON vLEvO)

Školní čtenářský klub – pojďte si číst s námi!
Vítejte ve školním čtenářském klubu! Ve čtenářském 
workshopu poznáte kluby, kde čtou děti, které dříve 
nečetly. Zjistíte, kde takové kluby jsou, jak fungují, 
kdo do nich chodí a kdo je vede. A  také prožijete 
malou klubovou schůzku na vlastní kůži.
 [ Nová škola, o. p. s.

11.30–12.30 P208 – PrAvé KřÍdLO

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

POŘADY PRO DĚTI A MLÁDEŽ
2
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12.00–12.50 LITErÁrNÍ SÁL – PrAvé KřÍdLO

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

14.00–14.50 SÁL rOSTEME S KNIHOU – PrAvé KřÍdLO

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

14.00–15.00 P208 – PrAvé KřÍdLO

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

14.00–15.00 P409 – PrAvé KřÍdLO

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

12. 5. pátek
9.30–19.00 KLUB KNIŽNÍCH ŠAMPIONŮ – PrAvé KřÍdLO

Přidejte se do Klubu knižních šampionů
Prostor Klub knižních šampionů nabízí malým čtená-
řům i jejich rodičům řadu kreativních i odpočinkových 
aktivit během celého veletrhu. Přijďte nakreslit obrá-
zek své oblíbené knížky, prohlédněte si výstavu, zú-
častněte se výtvarných dílen nebo si jen tak listujte 
knížkami, které zde budou k nahlédnutí.
 [ Svět knihy, s.r.o.

9.30–10.30 P208 – PrAvé KřÍdLO

(Vel)Mistr E – beseda a autogramiáda
Zatímco v předcházejícím Mistru E z Edice ČT se čte-
náři 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 SÁL rOSTEME S KNIHOU – PrAvé KřÍdLO

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

10.00–10.50 AUTOrSKÝ SÁL – LEvé KřÍdLO

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

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

10.00–10.50 
 KOMOrNÍ SÁL – PrAvé KřÍdLO (BALKON vLEvO)

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 před-
staví KnN. Lenka H. a OdbKul. Irena Š.
 [ Městská knihovna v Praze

10.00–10.50 LITErÁrNÍ SÁL – PrAvé KřÍdLO

Zlatá stuha – hrajeme si na porotu
Podle čeho porota určí, která kniha je nejlepší? Po-
dle 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
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10.00–11.00 L301 – LEvé KřÍdLO

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 Študla-
rová. Zastavte se s  paní učitelkou a spolužáky na 
pohádku.
 [ Nakladatelský dům GRADA

10.00–14.00 L824 – LEvé KřÍdLO

Rádio Junior
Autogramiáda moderátorů, zákulisí dětské rozhlaso-
vé stanice, překvapení pro děti.
 [ Český rozhlas Rádio Junior

10.30–11.00 SÁL AUdIOKNIH – LEvé KřÍdLO8
Audioknihy džunglí
Hry a soutěže o audioknihy, které děti zavedou hlubo-
ko 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 KřÍdLO

Projekt pes (ten můj) – křest
Kdo si někdy strašně moc přál psa, ruku nahoru! 
Spisovatelka a vítězka literární soutěže nakladatel-
ství Albatros Lucie Hlavinková ví, jaké to je, a proto 
napsala knížku, která už se nemůže dočkat slavnost-
ního 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.

11.00–11.30 L101 – LEvé KřÍdLO

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

11.00–11.30 P208 – PrAvé KřÍdLO7
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 „architektonic-
ký sloh“ totiž nejsou sprostá slova. Zdi pražských 
staveb by mohly vyprávět.
 [ Albatros Media a.s.

11.00–11.45 LITErÁrNÍ SÁL – PrAvé KřÍdLO

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.
 [ Český rozhlas Rádio Junior

11.00–11.50 
 vELKÝ SÁL – STřEdNÍ HALA17
Za plotem koncentračního tábora  
s Johnem Boynem
Beseda s irským spisovatelem, autorem několika 
románů. Nejvíce se proslavil knihou Chlapec v pruho-
vaném 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 KřÍdLO3
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 mo-
derovat. Přítomen bude také předseda poroty, spiso-
vatel Martin Vopěnka.
 [ Svět knihy, s.r.o. v rámci kampaně Rosteme s knihou

11.00–12.00 AUTOrSKÝ SÁL – LEvé KřÍdLO

Strasti zkoušeného Standy – Strhující zpráva 
o předponách s- a z-
Učitelka Lenka Zemanová a ilustrátorka Michaela 
Bergmannová představí příběh o strašpytlovi Stando-
vi, který se skamarádí s  novou žačkou. Děti si se 
Standou zkusí předponostroj i  přehled zákeřných 
dvojic a trojic.
 [ Portál
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11.30–12.15 P208 – PrAvé KřÍdLO

Klára Smolíková a Jiří W. Procházka:  
Tajná dvojka A + B
Artur a Bára potřebují mezi spolužáky vypadat nená-
padně. 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 KřÍdLO

Tajemství tvorby Šárky Váchové
Autorské čtení a ukázky z knihy Tajemství srdce zařa-
zené do katalogu Nejlepší knihy dětem 2015/2016. 
Autorčin bestseller Chaloupka na vršku v podobě ob-
rázkové knihy. Jak se dělá animovaný film. Moderuje 
Jitka Saturková.
 [ Česká televize – Edice ČT

12.00 L002 – LEvé KřÍdLO

Jan Lebeda – autogramiáda
Autor dětských knih o oblíbeném skřítku Medovníč-
kovi bude podepisovat svou nejnovější knihu Medov-
níček, Medulka a panenka Rózinka společně s ilust-
rátorkou Zdeňkou Študlarovou.
 [ Nakladatelství Brána

12.00–12.50 
 LITErÁrNÍ SÁL – PrAvé KřÍdLO1
Hrůzy války očima dítěte
Beseda s Uri Orlevem, izraelským autorem a nosite-
lem 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 čte-
nářů, 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 Mar-
tin 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 
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 BookWorld 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

12.00–12.50 
 SÁL rOSTEME S KNIHOU – PrAvé KřÍdLO3
Soutěž Náš svět
Vyhlášení výsledků literární soutěže.
 [ Národní institut pro další vzdělávání

12.15–13.00 P208 – PrAvé KřÍdLO

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

12.30 L003 – LEvé KřÍdLO7
John Boyne – autogramiáda
Autor knih Chlapec v pruhovaném pyžamu a Chlapec 
na vrcholu hory.
 [ Nakladatelství Slovart, Velvyslanectví Irska a Dublin – město 
literatury

13.00–14.00 P208 – PrAvé KřÍdLO

Aničky Ivany Peroutkové
Holčička Anička už zažila několikero dobrodružství: 
ve městě, na řece, na horách i s cirkusem. Její lite-
rární maminka, oblíbená spisovatelka Ivana Perout-
ková se rozpovídá o jejím nejnovějším, desátém prů-
zkumu, který vedl rovnou do zahrady.
 [ Albatros Media a.s.

13.00–14.50 
 SÁL rOSTEME S KNIHOU – PrAvé KřÍdLO3
SOUBOJ ČTENÁŘŮ – soutěž ve znalosti  
obsahu knih
Finálové kolo soutěže, kterou pro šesté třídy základ-
ních škol vyhlašuje Svět knihy, s.r.o. v rámci kampa-
ně Rosteme s knihou. Online kola se zúčastnilo re-
kordních 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 příto-
men izraelský spisovatel Uri Orlev, autor knihy Běž, 
chlapče, běž.
 [ Svět knihy, s.r.o. v rámci kampaně Rosteme s knihou

14.00–15.00 P208 – PrAvé KřÍdLO

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.
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15.00–15.50 SÁL rOSTEME S KNIHOU – PrAvé KřÍdLO

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

13. 5. sobota
9.30–19.00 KLUB KNIŽNÍCH ŠAMPIONŮ – PrAvé KřÍdLO

Přidejte se do Klubu knižních šampionů
Prostor Klub knižních šampionů nabízí malým čtená-
řům i jejich rodičům řadu kreativních i odpočinkových 
aktivit během celého veletrhu. Přijďte nakreslit obrá-
zek své oblíbené knížky, prohlédněte si výstavu, zú-
častněte se výtvarných dílen nebo si jen tak listujte 
knížkami, které zde budou k nahlédnutí.
 [ Svět knihy, s.r.o.

9.45–10.30 SÁL AUdIOKNIH – LEvé KřÍdLO8
Vyrobte si audioknihu s Jiřím Lábusem
Audioknihy frčí. Přijďte si s dětmi do tvůrčí dílny s Ji-
řím Lábusem vyzkoušet, jak se audioknihy připravují, 
zvučí, namlouvají a ilustrují. V našem zvukovém stu-
diu vládne fantazie a zábava!
 [ Tympanum audioknihy / Asociace vydavatelů audioknih

10.30 P108 – PrAvé KřÍdLO7
Zpravodaj Jižních Čech  
pohádkových 2017 – křest
Účast spisovatele Hynka Klimka.
 [ Mapcentrum

10.00–11.00 P208 – PrAvé KřÍdLO

Dvacáté výročí Harryho Pottera
To není chyták! Harry sice v červenci oslaví 37. naro-
zeniny, ale v červnu uplyne 20 let od doby, kdy se ve 
Velké Británii objevil na pultech Kámen mudrců. Dů-
vod k oslavě dostatečný, no ne? Přijďte si zavzpomí-
nat! Máslový ležák poteče proudem.
 [ Albatros Media a.s.

10.00–11.30 S105 – STřEdNÍ HALA1
Česko-španělské workshopy pro děti
Aktivity pro nejmenší – vyprávěnky, ruční práce, hry 
a spousta zábavy.
Tlumočeno: čeština, španělština
 [ Velvyslanectví Španělska a Institut Cervantes v Praze
 S105 – CENTrAL HALL
Czech-Spanish workshops for children
Activities for the very young – storytelling, han-

dicrafts, games and lots of fun.
Interpreted: Czech, Spanish
 [ Velvyslanectví Španělska and Institut Cervantes v Praze

10.00–11.50 
 KLUB KNIŽNÍCH ŠAMPIONŮ – PrAvé KřÍdLO

DIVADLO ČINEMA uvádí Kreslenou animaci
Máte rádi kreslené filmy? A kreslíte rádi? Potom je 
tato animační technika, mimochodem jedna z  nej-
starších, přesně pro vás. Prosvětlovací destička, pa-
píry, barevné tužky – jsme připraveni! A třeba se uká-
že, že ve vás dřímá nový autor večerníčků. Stačí 
trocha trpělivosti a archy papíru pokreslené jednotli-
vými fázemi třeba vaší oblíbené knížky.
 [ Free Cinema o.p.s. v rámci kampaně Rosteme s knihou

11.00–12.00 SÁL rOSTEME S KNIHOU – PrAvé KřÍdLO

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 Kro-
lupperové. Děti se mohou těšit na poznávání rostlin 
a knihy Jde sem lesem z úspěšné řady pohádek.
 [ Portál v rámci kampaně Rosteme s knihou

11.00–12.00 P409 – PrAvé KřÍdLO

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

11.00–17.00 
 PrOSTOr PřEd PrŮMYSLOvÝM PALÁCEM

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.

11.30–12.00 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 audiok-
nihy umožní dětem otestovat prdící prášek, cestovat 
časem či najít ponožky ukradené mimozemšťany 
a uloupené zlato.
 [ OneHotBook / Asociace vydavatelů audioknih
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12.00–12.50 SÁL rOSTEME S KNIHOU – PrAvé KřÍdLO

Renáta Fučíková uvádí Shakespeara
První svazek ediční řady Největší dramatici, věnova-
ný dílu a době Williama Shakespeara, slovem a obra-
zem představí Renáta Fučíková. Nové převyprávění 
dvanácti Shakespearových her renomovaná spisova-
telka a ilustrátorka doplnila historickými vstupy a ná-
paditými ilustracemi.
 [ Vyšehrad, spol. s r.o.

12.00–12.50 
 PEN KLUBOvNA – PrAvé KřÍdLO (BALKON vPrAvO)

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

12.30–13.15 SÁL AUdIOKNIH – LEvé KřÍdLO8
Pohádkové knížky do ucha
Představení audioknih z AudioStory pro všechny po-
sluchače, kteří mají rádi pohádky aneb Devatero po-
hádek nejen od Karla Čapka. Účinkují Jindřiška No-
váková, Hana Maciuchová a Jitka Molavcová.
 [ AudioStory s.r.o. / Asociace vydavatelů audioknih

13.00–13.50 SÁL rOSTEME S KNIHOU – LEvé KřÍdLO

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 Řeho-
vé. Společné čtení, pohádkové úkoly, tvoření s ilust-
rátorkami, milí a zajímaví hosté, autogramiáda.
 [ Pohádky pro společné čtení v rámci kampaně Rosteme 
s knihou

13.00–13.50 
 KLUB KNIŽNÍCH ŠAMPIONŮ – PrAvé KřÍdLO

Koho sežere vlk – pohádky, jak je známe 
i neznáme
Uvedení nové knihy Ester a Milana Starých, která vy-
chází v dětské edici Políčko. Výtvarná dílna pro děti.
 [ Nakladatelství 65. pole

14.00–14.30 P201 – PrAvé KřÍdLO

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

14.00–14.45 P409 – PrAvé KřÍdLO

Teleskop aneb Letový deník vesmírné mise
Křest nové knihy Sandry Vebrové dovedně propojující 

dobrodružství s poznáváním vesmíru. Soutěž o kni-
hu. Autogramiáda autorky a moderátorů pořadu Tele-
skop Jindřicha Žampy, Matěje Vlčka a Vlaďky Havlíč-
kové. Moderuje Jan Saturka.
 [ Česká televize – Edice ČT

14.00–14.50 LITErÁrNÍ SÁL – PrAvé KřÍdLO

Oslavte s Bářiným Kouzelným atlasem  
300 let od narození Marie Terezie
Oblíbená autorka historických knížek s hlavní hrdin-
kou Bárou a jejím Kouzelným atlasem Veronika Válko-
vá 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

14.00–14.50 SÁL rOSTEME S KNIHOU – PrAvé KřÍdLO

Marcin Mortka: O Tappim a Chichotkovi
Znáte veselého vikinga a jeho kamarády ze Šeptající-
ho lesa? Že ne? Přijďte se s nimi seznámit! Budeme 
si číst, povídat s autorem Marcinem Mortkou a sou-
těžit 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 FANTASY & SCI-FI – PrAvé KřÍdLO5
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 Ro-
dina. Navíc má každý návštěvník křtu šanci vyhrát 
jednu ze tří elektronických čteček ve speciální edici 
Osm světů. A jak se stát případným šťastným výher-
cem? Stačí jen přijít.
 [ Beltfilm

14.00–15.00 AUTOrSKÝ SÁL – LEvé KřÍdLO

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

15.00 S101 – STřEdNÍ HALA

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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15.00–15.50 
 KLUB KNIŽNÍCH ŠAMPIONŮ – PrAvé KřÍdLO

Kniha s příběhem
Autorka knihy Powertex – dekorace a dárky Hana Ho-
řáková seznámí účastníky s moderní technikou, po-
mocí které lze vytvořit velmi estetické prostorové 
objekty různých rozměrů. Diváci se dozví, jak si vyro-
bit postavu třeba ze starých hadrů, která bude nako-
nec 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

15.00–16.00 SÁL AUdIOKNIH – LEvé KřÍdLO8
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 nahrá-
vek. Za účasti Martina Kláska a dalších.
 [ SUPRAPHON / Asociace vydavatelů audioknih

16.00–16.50 SÁL rOSTEME S KNIHOU – PrAvé KřÍdLO

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

14. 5. neděle
9.30–16.00 KLUB KNIŽNÍCH ŠAMPIONŮ – PrAvé KřÍdLO

Přidejte se do Klubu knižních šampionů
Prostor Klub knižních šampionů nabízí malým čtená-
řům i jejich rodičům řadu kreativních i odpočinkových 
aktivit během celého veletrhu. Přijďte nakreslit obrá-
zek své oblíbené knížky, prohlédněte si výstavu, zú-
častněte se výtvarných dílen nebo si jen tak listujte 
knížkami, které zde budou k nahlédnutí.
 [ Svět knihy, s.r.o.

10.00–11.00 P208 – PrAvé KřÍdLO

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

10.00–11.00 L301 – LEvé KřÍdLO

Herec Kopta představí knihu Magický autobus 
od manželů Hladkých
Manželé Marek a Jitka Hladkých píší pro děti krásné 
příběhy. Velkou pohádku o malé víle a Tajemství perga-
menů doplnil Magický autobus. Přijďte si pro autogram 
a poslechněte si veselé čtení herce Václava Kopty.
 [ Nakladatelský dům GRADA

11.00–12.00 SÁL AUdIOKNIH – LEvé KřÍdLO8
Vítejte v Říši Fantazie
Zachraňte Říši Fantazie před upadnutím do Nicoty! Kte-
ré přání byste chtěli vyplnit a jaký příběh zažít? Hry pro 
rozvíjení dětské představivosti a soutěže o audioknihu 
Nekonečný příběh s jeho vypravěčem Janem Vlasákem.
 [ OneHotBook / Asociace vydavatelů audioknih

11.00–12.00 P409 – PrAvé KřÍdLO

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

11.00–12.50 SÁL rOSTEME S KNIHOU – PrAvé KřÍdLO

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

12.00–13.00 P409 – PrAvé KřÍdLO

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

14.00–14.30 P201 – PrAvé KřÍdLO

Eva Papoušková: Čtyřka na Moruši
Známá autorka a scenáristka představí spolu s vý-
tvarnicí Galinou Miklínovou nový díl z řady procvičo-
vacích sešitů pro žáky 1. stupně ZŠ. Přijďte s dětmi 
objevit svět čtyř kamarádů z Prasolesa. Čtení, auto-
gramiáda a hravé úkoly pro děti.
 [ Nakladatelství Fraus


