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9.30–10.20

S201 – Střední hala12

Hrátky s Paxem
Hry a soutěže ve stylu dětské fantasy série Pax za
přítomnosti vypravěče audioknih Jana Vondráčka.
Zachraňte tajnou knihovnu, odhalte temné tajemství
a vyhrajte knížky i CD s příběhy bratrů Alrika a Vigga.
[ #ReadNordic a vydavatelství OneHotBook

10.00
lIteRÁRní SÁl – PRavé Křídlo12

Buchty a loutky – Norská pohádka
Pohádka o princi zakletém v medvěda a dlouhé cestě k jeho vysvobození. Na motivy norské lidové pohádky Na východ od slunce na západ od měsíce, kterou v polovině 19. století zaznamenali Peter Christen
Asbjørnsen a Jørgen Moe.
Pro rodiny s dětmi od 3 let.
Režie: M. Bečka + Buchty a loutky. Hrají: V. Brukner,
Z. Bruknerová, R. Beran nebo M. Bečka. Srovnávání
různorodých cest loutkového nastudování norské pohádky financovaného z EHP a Norských fondů 2009
až 2014.
[ Svět knihy, s.r.o. a Buchty a loutky

aUtoRSKÝ SÁl – levé Křídlo

Lucie Weissová: Karel Weinlich – pokus
o životopis
Představení nové knihy vzpomínek slavného rozhlasového režiséra Karla Weinlicha. Moderuje Vladimír
Kroc.
[ Radioservis, a.s.

10.00–11.00

FantaSy & SCI-FI – PRavé Křídlo5

Edice Pevnost
Beseda s autory oblíbené edice fantasy, sci-fi a hororových knih a křest nejnovějších titulů edice. Účinkují Josef Pecinovský, Jana Rečková, Přemysl Krejčík,
Tereza Matoušková a další. Moderuje Boris Hokr.
[ Nakladatelství Epocha

10.00–11.00
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Klárka a Zahrada splněných přání
Zajímavé povídání s autorkou knihy, paní Jaroslavou
Černou, držitelkou řádu Elišky Přemyslovny, která zaujme vaši pozornost.
[ Albatros Media a.s.

10.00–14.00
Jak přežít v kostce – dílna pro děti
Autorky dětmi psané knížky pro dospělé Jak přežít
v kostce pro vás připravily dílničku pro děti. Nechte
se vyfotit v jedinečném fotokoutku nebo namalujte
vlastní rady a vyhrajte čtivé ceny od nakladatelství
Šulc–Švarc.
Více o knize najdete na www.jakprezitvkostce.cz.
[ Nakladatelství Šulc–Švarc

10.30–10.55

S201 – Střední hala1

Minikurz finštiny
Zajímá vás jazyk, který má čtrnáct pádů a přitom žádné rody? Jazyk, který nemá budoucí čas ani sloveso
mít? Profesionální lektorka z The Scandinavian Language School Kateřina Výtisková vás naučí základní
finská slovíčka a fráze a povypráví, čím je tento severský jazyk speciální.
[ #ReadNordic a The Scandinavian Language School

11.00
11.00

l824 – levé Křídlo

Lucie Weissová a Karel Weinlich – autogramiáda
Spisovatelka Lucie Weissová a rozhlasový režisér
Karel Weinlich.
[ Český rozhlas a Radioservis, a.s.

11.00

P108 – PRavé Křídlo

Třetí vyprávění kapra Jakuba
Křest s Bárou Stlukovou a Hynkem Klimkem.
[ Jižní Čechy pohádkové

vaříMe S KnIhoU – FoyeR6

Roman Kotlář: Šéfujte své kuchyni
autogramiáda
Roman Kotlář, vynikající kuchař a výherce populární
soutěže MasterChef Česko 2015, připraví ochutnávku svých oblíbených receptů. Nechte se inspirovat
jeho skvělými nápady, smyslem pro detail i minimalistickou prezentací.
[ Euromedia Group

P208 – PRavé Křídlo2

KlUb KnIžníCh ŠaMPIonů – PRavé Křídlo2

10.00 – 10.50

10.00–10.50

10.00–11.00

11.00–11.45

P615 – PRavé Křídlo5

Autoři edice Pevnost – autogramiáda
Josef Pecinovský, Jana Rečková, Přemysl Krejčík, Tereza Matoušková a další – autoři oblíbené edice Pevnost budou podepisovat své nejnovější knihy.
[ Nakladatelství Epocha
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Luis Sepúlveda: O rackovi a kočce, která
ho naučila létat
Režisér Jan Jiráň, herci Klára Sedláčková-Oltová, Jan
Vondráček a další představí audioverzi světově proslulého příběhu o dobrodružství racka a kočky.

ných strojů i ještě podivuhodnějších genetických experimentů ve společnosti předních gentlemanů
a dam žánru u nás! Účinkují Boris Hokr, Petr Schink,
Petra Slováková a Daniel Tučka. Moderuje Boris
Hokr.
[ Nakladatelství Epocha

[ Radioservis, a.s.

11.00–12.00

11.00–11.50

Humorné rady Haliny Pawlowské
Držte se Halininých zásadních rad, pak vám bude
jasné, jak zvládnout své šikanující děti, zvětšující se
tělo, jak znovu najít lásku a jak se smát všemu blbému, co vás potká. S Halinou o jejích nejnovějších
knihách – Rodinné kuchařce a Manuálu zralé ženy.

SÁl RoSteMe S KnIhoU – PRavé Křídlo2

Berta a Ufo – Neobyčejné přátelství
Holčička Berta a její kamarád Ufík jsou zpátky a vezmou vás s sebou na jedno ze svých dobrodružství.
Čtenářský maraton a soutěž o knihy. Účinkují Miroslav Adamec a Jitka Petrová a zájemci z publika. Moderuje Lucie Černíková.
[ Česká televize – Edice ČT

11.00–11.50

aUtoRSKÝ SÁl – levé Křídlo

Dvě řeči, dva domovy
Setkání se třemi syrskými překladateli a jedním českým arabistou, kterého se zúčastní hudebník Marwan Alsuleiman, režisér Moris Issa, bohemista Charif Bahbouh a arabista Miroslav Houska.
[ Svět knihy, s.r.o.

P208 – PRavé Křídlo

[ Albatros Media a.s.

11.30–12.30

vaříMe S KnIhoU – FoyeR6

Lahodně s Ellou každý den
Pokračování kuchařky Lahodně s Ellou není jen tak
obyčejným seznamem receptů, jako mnoho jiných
knih tohoto typu. Není to ani nudné povídání o nějaké další dietě. Je to velmi zajímavá kniha, díky které
se naučíme těšit z přírodního jídla a zároveň dopřejeme tělu to, co nejvíce potřebuje. Jedinečná publikace, která člověku umožní zlepšit kvalitu života bez
velké námahy.
[ Nakladatelství Omega

11.00–11.50
lIteRÁRní KavÁRna – PRavé Křídlo (balKon vlevo)

1

Blogeři doporučují severskou literaturu
Co zajímavého ze severské literatury v poslední době
četli a co doporučují čtenářům, prozradí Petr Čapek
(Schefikův blog), Tomáš Kaplan Fojtík (bookvy.cz)
a Barbora Štefková (orvokki.sk). Moderuje známá
blogerka a finštinářka Ema Stašová (emamele.com).

12.00
12.00–12.25

S201 – Střední hala1

Eat&Read Nordic
Scénické čtení ze severské literatury doplněné
ochutnávkou severských specialit.
[ #ReadNordic

[ #ReadNordic

12.00–12.45

11.00–11.50
KoMoRní SÁl – PRavé Křídlo (balKon vlevo)

Víme o sobě – Romano-Bohemica, „vzájemné“
antologie a překlady mezi českou a rumunskou
literaturou
Panel o trojčíslí časopisu Romano-Bohemika věnovaném obousměrným překladům mezi češtinou a rumunštinou v oblasti současné poezie a (hlavně krátké) prózy. Hosté: Libuše Valentová, Jitka Lukešová,
Jiří Našinec, Sorin Paliga, Jarmila Horáková, Lidia-Veronica Našincová.
[ Svět knihy, s.r.o., Nakladatelství Bukurešťské univerzity,
časopis Romano-Bohemika a Bohemistický kolektiv
na FF BU

11.00–12.00

FantaSy & SCI-FI – PRavé Křídlo5

Český steampunk vypouští páru
Steampunk v Čechách zažívá zlatý věk, pojďme tedy
společně na procházku světy plnými páry, podivuhod-

l402 – levé Křídlo

Petr Schink – autogramiáda
Špičkový autor české akční scény podepisuje svůj
poslední román Jak lvové. Láká-li vás vůně střelného
prachu, drsných mužů a křehce nebezpečných žen,
oceňujete-li cynický humor, tekoucí ze stránek společně s krví, jděte za Petrem Schinkem.
[ Nakladatelství Epocha

12.00–12.50

lIteRÁRní SÁl – PRavé Křídlo

Ondřej Fibich a Petr Štěpán
Křest knihy Ze Šumavy špalíček pohádek a básniček
autorů Ondřeje Fibicha a Petra Štěpána. Vystoupí
ZUŠ Stachy pod vedením M. Vacíkové, K. Navrátil
a Fénix. Křest básnické sbírky „Upoutat mračna.
Básnický obraz Sidonie Nádherné“ autora Ondřeje
Fibicha. Kmotrem je Josef Jonáš. Obě akce uvádí
Martin Patřičný.
[ Nakladatelství Hrad Strakonice a Druhé město
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12.00–12.50

SÁl RoSteMe S KnIhoU – PRavé Křídlo

BOBO SOUND
Prezentace nového hudebního nosiče – hudebních
omalovánek a hudebního kalendáře BOBO SOUND.
[ BOBO BLOK spol. s r.o.
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12.00–12.50

aUtoRSKÝ SÁl – levé Křídlo

Dagmar Langová: Rytířské pohádky a tajemství
starých alchymistů
Pohádkové příběhy o chudých rytířích, kteří putují královstvími a plní nejrozličnější úkoly. Kniha vznikla pro
rozhlasového Hajaju, který v letošním roce slaví
55. narozeniny. Hosté: Dagmar Langová, Zuzana Vojtíšková a herec Michal Pavlata.
[ Radioservis, a.s.

12.00–13.00

FantaSy & SCI-FI – PRavé Křídlo5

František Kotleta – řezník české literatury
Beseda o nejtajemnějším autorovi české fantastiky,
jehož knížky plné brutality, sexu a drsných hlášek
bourají žebříčky bestsellerů. Jeho čtenáři ho milují
a kritici nenávidí. Účinkují Martin Fajkus, Boris Hokr
a Pavel Koutský. Moderuje Leoš Kyša. Mezi diváky
bude inkognito i sám Kotleta!
[ Nakladatelství Epocha

12.00–13.00

l001 – levé Křídlo

13.00–13.25

S201 – Střední hala1

Minikurz islandštiny
Zajímá vás severogermánský jazyk se systémem
skloňování? Jazyk, co je nejpříbuznější řeči vikingů,
ale má vlastní slovo i pro iPod či telefon? Jazyk, ve
kterém naleznete podivná písmena ð nebo Þ? Profesionální lektor z The Scandinavian Language School
David Šimeček vás naučí základní islandská slovíčka
a fráze a povypráví, čím je tento severský jazyk speciální.
[ #ReadNordic a The Scandinavian Language School

13.00–13.50

velKÝ SÁl – Střední hala

Vladimír Socha: Poslední dny druhohor
Ocitněte se se čtveřicí trosečníků v době druhohorní
éry, kdy je gigantický asteroid již na dohled Země.
Napínavý sci-fi thriller zasazený do období pravěku
se znaky světa moderního i prastarého.
[ Radioservis, a.s.

13.00–14.00

FantaSy & SCI-FI – PRavé Křídlo5

Fantastický svět Asterionu
Připravte se na jízdu říší splněných snů i nočních
můr. Asterionským univerzem vás provede trojice autorek. Seznámíte se s nadpřirozenem v jeho nejdrsnější podobě. Včetně násilí, chladných zbraní a sexu.
Držte si klobouky, vážení! Účinkují Hanina Veselá,
Kristína Haidingerová a Lucie Lukačovičová.

Tomáš Hejna – autogramiáda
Tomáš Hejna bude podepisovat řadu svých titulů od
poezie a krátké beletrie po literaturu faktu a turistické průvodce. V rámci autogramiády představí také
své další připravované projekty.

Jaroslav Balvín: Deník z kibucu – autogramiáda

[ Olympia

[ Novela bohemica

12.30–13.30

P208 – PRavé Křídlo2

Kreativní dílny s Harry Potterem
Vymalujte si svůj kouzelnický svět nebo otestujte své
znalosti. Můžete si vyrobit kouzelnickou hůlku či zlatonku. A pozor! Budeme mít i návštěvu z Bradavic.
Přijedou vás zkontrolovat tamní profesorky. A kdo
přijde v kostýmu, může vyhrát zajímavé ceny.
[ Albatros Media a.s.

l824 – levé Křídlo2

Dagmar Langová – autogramiáda
Autorka knihy Rytířské pohádky a tajemství starých
alchymistů.
[ Český rozhlas a Radioservis, a.s.
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13.00–14.00

13.30–14.30

l406 – levé Křídlo

P208 – PRavé Křídlo

Tipy a triky českých JůTuberů
Potkej se s hvězdami českého YouTube a poznejte
fenomén internetových videí. Třeba se i Ty brzy staneš známým JůTuberem.
[ Albatros Media a.s.

14.00
14.00

13.00
13.00

[ XB-1

l824 – levé Křídlo

Vladimír Socha - autogramiáda
Uznávaný publicista, pedagog a popularizátor paleontologie i přírodních věd.
[ Radioservis, a.s.

14.00–14.25

l207 – levé Křídlo17

Mrazení v uších
Zeptejte se komisaře Wallandera nebo Carl Mørcka
z Oddělení Q na jejich nejnovější případy Ve slepé
uličce a Složka 64. Jejich hlasem vám odpoví Jiří Vy-

7 FENOMÉN KRIMI 8 MĚSTO JAKO LITERÁRNÍ KULISA 6 VAŘÍME S KNIHOU 5 FANTASY & SCI-FI
orálek a Igor Bareš. A možná přijde i Rebecka Martinssonová (Jana Stryková)! Čerstvá várka severských detektivních audioknih, které je nutno pokřtít.
[ OneHotBook

lIteRÁRní SÁl – PRavé Křídlo4

[ Literárne informačné centrum, Anasoft litera,
Svět knihy, s.r.o. a Mosty – Gesharim, o. z.

SÁl RoSteMe S KnIhoU – PRavé Křídlo

Tactus.cz – hmatové knihy nejen
pro nevidomé děti
Prezentace projektu Tactus.cz, který podporuje výrobu a vydávání hmatových knih pro děti se zrakovým
postižením.
[ Sdružení Hapestetika, o.s.

14.00–15.00

FantaSy & SCI-FI – PRavé Křídlo5

Fantastické weby v české digitální kotlině
Navštivte přímo na veletrhu nejúspěšnější webové
stránky české fantastické scény: XB-1, Sarden, Fantasy planet, Mfantasy, seznamte se s jejich redaktory. Přijďte si poslechnout něco o plánech či zákulisí
stěžejních webů, které dlouhodobě ovlivňují českou
sci-fi a fantasy scénu. Účinkují Martin Šust, Petr Šimčík a další.
[ XB-1

14.30–14.55

S201 – Střední hala1

#ReadNordic Farewell
Rozloučení s kampaní #ReadNordic a severským
programem veletrhu Svět knihy Praha 2016.
[ #ReadNordic

Město jako kulisa fantastiky
Urban fantasy bývá spojována s moderním prostředím, ale koho překvapí, když mezi auty potká Vlada
Tepese? Mezi činžáky centra či na předměstí natahuje spáry čirý horor. A šlechtična z časů baroka potřebuje vejít do městských bran, aby odhalila kouzlo…
Účinkují Františka Vrbenská a Anna Šochová.
[ XB-1

 Mimo výstaviště
17.00

KavÁRa dIvadla aRCha (na PoříČí 26)31

Norské drama a divadlo
Debata s norskými tvůrci a překladateli divadelních
her z a do norštiny. Svou účast mj. přislíbila bohemistka Kristin Kilsti a překladatelka Jaroslava Vrbová.
Tlumočeno: do češtiny
[ Národní divadlo moravskoslezské v Ostravě

19.00

dRUžStevní KavÁRna Roh,
U božíCh bojovníKů 3, PRaha 31

Skandinávie pohledem
příchozích – přistěhovalecká literatura
Svébytnou kategorií literatury je literatura psaná migranty. Není tomu jinak ani v připadě literatury severské. Nabízíme vám portréty a ukázky z díla Yahya
Hassana, dánského básníka a politika palestinského původu, Rubena Palmy, člena dánského Svazu
spisovatelů původem z Chile a v Norsku žijícího
a norsky píšícího autora českého původu Michaela
Konůpka a několika dalších zajímavých osobností
severského literárního nebe. Pořad připravila redaktorka Českého rozhlasu Daniela Vrbová.
[ Družstevní kavárna ROH
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FantaSy & SCI-FI – PRavé Křídlo58

Dunaj na Vltavě 4
Komponovaný pořad se slavnostním vyhlášením vítězů soutěže o nejzdařilejší překlad slovenského textu
do češtiny. Soutěžící pracovali s úryvkem z knihy
Medzerový plod Veroniky Šikulové, která zvítězila
v nejvýznamnější slovenské literární soutěži Anasoft
litera za rok 2015.

14.00–14.50

15.00–16.00
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14.00–14.50

15.00

