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pátek 13. 5.
Karel IV. v knížkách pro děti
Ivona Březinová, Zdeněk Ležák, Eva Chupíková a Jiří
Martínek jsou spisovatelé, kteří napsali k 700. výročí narození Karla IV. knihy pro děti. Pojďte si poslechnout, čím se z jeho života inspirovali a co je vedlo
k napsání knihy. Pro děti ze ZŠ.
[ Albatros Media a.s.

10.00
10.00–10.50
SÁl RoSteMe S KnIhoU – PRavé Křídlo2

S Bářiným Kouzelným atlasem putování
časem za Strašidláři
Oblíbená autorka historických knížek s hlavní hrdinkou Bárou a jejím Kouzelným atlasem Veronika Válková představí svou novou knihu o významném českém
panovníkovi Karlovi IV. Pohádkář a autor Strašidlářů
Hynek Klimek zaujme napínavým vyprávěním o neznámých strašidlech z českých zemí.
[ Nakladatelský dům Grada v rámci kampaně Rosteme
s knihou

10.00–10.50

aUtoRSKÝ SÁl – levé Křídlo2

Ladislav Špaček – beseda
Setkání a beseda s Mistrem etikety Ladislavem
Špačkem k jeho knihám pro děti Dědečku, vyprávěj
a Dědečku, ještě vyprávěj.
[ Mladá fronta, a.s.

10.00–10.50
lIteRÁRní KavÁRna – PRavé Křídlo (balKon vlevo)2

Tomáš Němeček a Tomáš Chlud – beseda
Setkání a beseda s Tomášem Němečkem a ilustrátorem Tomášem Chludem ke knihám Jan Hus očima
krejčího Ondřeje a panny Anežky a Karel IV. očima
opata Neplacha a rytíře Smila z nové edice Mladé
fronty Velikáni do kapsy.
[ Mladá fronta, a.s.

10.00–11.00

FantaSy & SCI-FI – PRavé Křídlo2

O komiksech s Bublifukem
Přijďte si vyzkoušet mluvit v bublinách, kreslit a psát
komiksy spolu s autory nové komiksové revue. Na
všechny šikovné holky a kluky se těší Klára Smolíková, Lukáš Fibrich, Jiří W. Procházka, Martin Šinkovský
a další.
[ Triton

10.00–11.00
Pen KlUbovna – PRavé Křídlo (balKon vPRavo)

Jiří Dědeček: Balady z bankovního sektoru
Autorské čtení členů Českého PEN klubu.
[ Český PEN klub

10.00–11.00

vaříMe S KnIhoU – FoyeR62

Veselé vaření
Veselé vaření pro děti s myšákem Mildou, prasátkem
Cvaldou a opičkou Tyldou. Děti budou mít nejen možnost naučit se připravovat různé dobroty, ale i se
dozvědí, které potraviny jsou ty pravé pro jejich bříško a kterým je lepší se raději vyhnout.
[ Nakladatelství PASPARTA, o.p.s.

10.30–10.55

S201 – Střední hala1

Minikurz dánštiny
Zajímá vás jazyk proslulý nesmírně obtížnou výslovností, mimo jiné proto, že má 27 foneticky odlišných
samohlásek? Profesionální lektorka z The Scandinavian Language School Charlotte Thuesenová vás
naučí základní dánská slovíčka a fráze a povypráví,
čím je tento severský jazyk speciální.
[ #ReadNordic a The Scandinavian Language School

10.30–11.00

P208 – PRavé Křídlo2

Duchařský pátek třináctého
Věříte na duchy? Pokud ano, tak určitě přijďte v pátek třináctého na „duchařskou“ besedu se Sandrou
Vebrovou a na křest její nové knihy Ducháčkovic rodina aneb Mlžani v nesnázích. A pokud na duchy nevěříte, tak přijďte taky, my vás přesvědčíme!
[ Albatros Media a.s.

10.30–11.00

P409 – PRavé Křídlo4

Česká televize – hlavní mediální partner
projektu Celé Česko čte dětem
10. výročí projektu a vyhlášení vítězů výtvarné soutěže, udělení cen. Účinkuje ředitelka projektu Eva Katrušáková a vítězové výtvarné soutěže. Moderuje
Lucie Černíková.
[ Česká televize – Edice ČT

10.30–11.30

l213 – levé Křídlo2

Bezpečně na internetu
Knižní novinku Bezpečně na internetu představí
současně autoři projektu Seznam se bezpečně!
a #jsi_user.
[ Studio Ypsilon Praha
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9.30–10.30
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11.00

11.00–11.50

11.00

l002 – levé Křídlo2

Josef Quis – autogramiáda
Úspěšný ilustrátor dětských knížek a autor pohádkové knížky Detektiv Koumes: Podzimní případ bude
podepisovat svou knihu.
[ Nakladatelství Brána

lIteRÁRní SÁl – PRavé Křídlo2

Petra Braunová: Johana s dlouhýma
nohama – křest knihy
Oblíbená autorka představí svou novou knihu a společně ji pokřtíme. Johana chodí do první třídy, kde
čelí posměváčkům, utahujících si z jejích dlouhých
končetin. Ona jim ale nakonec ukáže! Knížka z edice
První čtení. Pro děti z 1. stupně ZŠ.

DENNÍ PROGRAMY

PÁTEK 13. 5.

[ Albatros Media a.s. v rámci kampaně Rosteme s knihou

11.00

l711 – levé Křídlo2

O smrti smrťoucí
Listování v knížce O smrti smrťoucí pro děti menší
i větší.
[ Cesta domů

11.00

P108 – PRavé Křídlo

Představení Nejhezčí turistické
pohlednice ČR 2016

11.00–11.50
SÁl RoSteMe S KnIhoU – PRavé Křídlo248

Město jako literární kulisa
Vyhlášení výsledků a předávání cen literární soutěže
pořádané v rámci kampaně na podporu četby knih
Rosteme s knihou (www.rostemesknihou.cz). Vítězné příběhy dětí přečtou Věra Hollá a Lukáš Hejlík,
jenž bude pořad také moderovat.
[ Svět knihy, s.r.o.

[ Jižní Čechy pohádkové

11.00–11.50

11.00–11.30
Pen KlUbovna – PRavé Křídlo (balKon vPRavo)

Jaroslav Marek-Vejvoda: Papírová hora
Autorské čtení členů Českého PEN klubu.
[ Český PEN klub

11.00–11.30

l301 – levé Křídlo2

Ladislav Špaček – autogramiáda
Autogramiáda Ladislava Špačka k jeho knihám pro
děti Dědečku, vyprávěj a Dědečku, ještě vyprávěj.
[ Mladá fronta, a.s.

11.00–11.30

P208 – PRavé Křídlo2

Duchové na mé lodi – křest knihy
Autorka Martina Drijverová představí svou novinku
a poté ji společně s ilustrátorem Vojtěchem Otčenáškem pokřtíme. Bojíte se rádi? Pátek 13. je k tomu
jako stvořený. A co teprve námořníci na zbloudilé
lodi. Pro děti z 2.stupně ZŠ.
[ Albatros Media a.s.

11.00–11.50
velKÝ SÁl – Střední hala123

Norská dětská literatura
Beseda s nejpřekládanějším norským spisovatelem
Josteinem Gaarderem (Sofiin svět), autorkou úspěšné fantasy trilogie Havraní kruhy Siri Pettersenovou
(Ódinovo dítě) a autorem krimi pro mládež Jørnem
Lierem Horstem (Záhada mloka).
Tlumočeno: čeština, norština
[ #ReadNordic
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aUtoRSKÝ SÁl – levé Křídlo3

Čínský a tchaj-wanský knižní trh
Setkání s Rexem How, majitelem nakladatelství
v Číně, na Tchaj-wanu a v USA. Prezentace populárních komiksů a grafických novel včetně díla úspěšného tchaj-wanského ilustrátora Jimmyho uznávaného
po celém světě. Moderuje Dana Kalinová.
Tlumočeno: čeština, angličtina
[ Svět knihy, s.r.o.

11.00–11.50
lIteRÁRní KavÁRna – PRavé Křídlo (balKon vlevo)2

Zábavně Po stopách Karla IV.
Karel IV. by oslavil 700. narozeniny! Kniha Po stopách Karla IV. plná známých i neznámých faktů z jeho
života i doby, ve které žil, doplněná hádankami, úkoly,
rébusy, hrami a bohatými ilustracemi. Hravě a zábavně představí autorka Lenka Pecharová.
[ Portál, s.r.o.

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

Martin Velíšek a Milan Starý: Můj stát – beseda
Zábavná a poučná knížka zkušené dvojice autorů
a výtvarníků seznamuje čtenáře se symboly české
státnosti, jako jsou například vlajka, hymna, pečeť či
státní znak. Zabývají se jejich původem, významem
či využitím a nabízejí i další souvislosti, třeba s poštovními známkami.
[ Euromedia Group – Universum

11.00–11.50

ČtenÁřSKÝ SÁl – levé Křídlo

Emoční inteligence dětí
Zvládnuté emoce jsou předpokladem pro šťastný
a spokojený život. Emoční inteligence se na rozdíl od
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11.00–12.00
FantaSy & SCI-FI – PRavé Křídlo52

Dan Černý aneb Kreslíme s Pevností
Z temných doupat nezřízené kreativity vám přinášíme fenomenálního Dana Černého! Znáte jeho stripy,
komiksy i břitké rady. Ale nyní bude přímo před vámi
kreslit živě! A my při té příležitosti pokřtíme nové pevnostní tričko a vykecáme něco pevnostních tajemství… Dále účinkují Kristina Nowakowska, Martin
Fajkus, Boris Hokr, Martin Bečvář a možná přijde
i kouzelník…
[ Společenstvo Pevnosti

11.00–12.00

l001 – levé Křídlo

Magdalena Zachardová: Záhady v Čechách
nekončí
Magdalena Zachardová se zabývala záhadami naší
země již několikrát. Nyní přináší ve své knize Magická tajemství dávných Čech řadu pozoruhodných tajemných příběhů naší historie.
[ Olympia

11.00–12.00

P409 – PRavé Křídlo2

Šotek a atlas zvířat
Jak to dopadne, když šotek začaruje malířova zvířátka? Kreativní dílna s autorem knihy Pavlem Koutským. Soutěž o ceny. Soutěží vítězové výtvarné soutěže projektu Celé Česko čte dětem a zájemci
z publika. Moderuje Lucie Černíková.

P208 – PRavé Křídlo2

Mistr E – Pohádková etiketa s Ladislavem
Špačkem
Určitě znáte z oblíbeného pořadu České televize.
Bylo jednou jedno Království Etikety. Jenže to království bylo začarováno a veškerá znalost etikety jako by
se do země propadla. Beseda a autogramiáda s Ladislavem Špačkem a představiteli televizního pořadu.
[ Albatros Media a.s.

12.00
12.00

l002 – levé Křídlo2

Jan Lebeda – autogramiáda
Autor dětských knih o oblíbeném skřítku Medovníčkovi bude podepisovat své knihy společně s jejich
ilustrátorkou Zdeňkou Študlarovou.
[ Nakladatelství Brána

12.00–12.25

S201 – Střední hala123

Jostein Gaarder, Siri Pettersenová
a Jørn Lier Horst – autogramiáda
Své knihy podepisují norští autoři literatury pro děti
a mládež.
Tlumočeno: čeština, norština
[ #ReadNordic

12.00–12.30
Pen KlUbovna – PRavé Křídlo (balKon vPRavo)

Václav Dušek: Flákači
Autorské čtení členů Českého PEN klubu.
[ Český PEN klub

[ Česká televize – Edice ČT

12.00–12.50

11.30–12.00
Pen KlUbovna – PRavé Křídlo (balKon vPRavo)

Martin Hilský: Pocta Shakespearovi
Autorské čtení členů Českého PEN klubu.
[ Český PEN klub

11.30–12.30

vaříMe S KnIhoU – FoyeR6

Svět fenomenální molekulární gastronomie
Petra Koukolíčka
Mediálně známý propagátor molekulární gastronomie Petr Koukolíček vás provede historií, vysvětlí
podstatu „molekulárního vaření“ a naučí vás připravit nevšední pochutiny, kterými šokujete své přátele.
Dozvíte se, co je to molekulární mixologie a ochutnáte pokrmy nevšedních tvarů.
[ Nakladatelský dům Grada

velKÝ SÁl – Střední hala53

Dmitry Glukhovsky: Metro 2033,
Metro 2034, Metro 2035, Budoucnost – beseda
Úspěšný ruský spisovatel a žurnalista Dmitry Glukhovsky si svými sci-fi romány Metro 2033, Metro
2034, Metro 2035 a Budoucnost získal miliony fanoušků po celém světě. V Praze osobně představí
poslední část trilogie Metro, na kterou fanoušci netrpělivě čekali řadu let.
Tlumočeno: čeština, ruština
[ Euromedia Group – Knižní klub

12.00–12.50

lIteRÁRní SÁl – PRavé Křídlo4

Slavnostní udílení Ceny Jiřího Theinera
Cenu Jiřího Theinera uděluje společnost Svět knihy,
s.r.o. žijící osobnosti či instituci, jež se svou prací
významně podílí na šíření a propagaci české literatury v zahraničí. Stálým čestným členem komise je syn
Jiřího (George) Theinera a donátor finanční prémie
Pavel Theiner. V roce 2016 cenu obdrží Markéta
Goetz-Stankiewicz. Laudacio přečte Ivan Havel. Po-
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[ www.scio.cz, s.r.o v rámci kampaně Rosteme s knihou

11.30–12.15

DENNÍ PROGRAMY

IQ dá rozvíjet. Co je emoční inteligence a jak ji rozvíjet u dětí? Představení poučné a zábavné knihy pro
děti a rodiče s touto tematikou.

1 ČESTNÝ HOST 3 TLUMOČENO 2 DĚTI A MLÁDEŽ 4 UDÍLENÍ CEN
řad moderuje David Vaughan.
[ Svět knihy, s.r.o.

12.00–12.50
SÁl RoSteMe S KnIhoU – PRavé Křídlo24

Soutěž Náš svět
Vyhlášení výsledků literární soutěže.

PÁTEK 13. 5.
DENNÍ PROGRAMY

[ Tympanum s.r.o.

12.00–13.00

[ Národní institut pro další vzdělávání

12.00–12.50

povídat o tom, jak se točí a proč je skvělé je poslouchat. Pozvání přijali Martin Finger (České století,
Krásno, audiokniha Zaklínač), Ivan Řezáč (Bouře,
Škola žen, audiokniha Mlýn na mumie) a Jan Zadražil
(Rodinná pouta, Velmi křehké vztahy, audiokniha Ty).

aUtoRSKÝ SÁl – levé Křídlo

Milena Štráfeldová: Sestry B. – kniha o Lídě
a Zorce Baarových
Novela Sestry B. zachycuje nejen dramatické zvraty
života herečky Lídy Baarové, včetně jejího vztahu
s Josefem Goebbelsem, ale hlavě problém její odpovědnosti a viny za osud mladší sestry Zorky Janů,
která spáchala v roce 1946 sebevraždu. Ukázku
z knihy přečte Klára Sedláčková-Oltová.
[ Garamond

12.00–12.50
lIteRÁRní KavÁRna – PRavé Křídlo (balKon vlevo)

Na východ od Severu. Čína – Tibet – Mongolsko
Setkání s religionisty z Masarykovy univerzity, jejich
knihami a hosty. Profesorka Olga Lomová, ředitelka
Ústavu Dálného východu UK, uvede výpravnou knihu
Čínský deník Lumíra Jisla, kterou uspořádali doc. Luboš Bělka a dr. Pavel Šindelář.

[ Nakladatelství Epocha

12.15–13.00

[ Albatros Media a.s.

12.30–12.55

12.00–12.50

12.30–13.00

KoMoRní SÁl – PRavé Křídlo (balKon vlevo)

12.00–12.50

ČtenÁřSKÝ SÁl – levé Křídlo3

S201 – Střední hala1

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

[ Vysoké učení technické v Brně, Nakladatelství VUTIUM

P208 – PRavé Křídlo2

Vincent a Bóďa – Dobrodružství v Benátkách
Víte, že vinařům pomáhá při práci vinný skřítek? Zajeďte si s malým Bóďou a vinným skřítkem Vincentem do Benátek a zažijete neuvěřitelné dobrodružství. Přijďte se autora knihy zeptat, jak příběh
dopadne. Pro děti prvního stupně ZŠ.

[ Masarykova univerzita / Nakladatelství

John McMurry: Organická chemie – představení
učebnice
Slavnostní představení nového českého vydání celosvětově užívané vysokoškolské učebnice Organická
chemie autora Johna McMurryho se uskuteční za
účasti našich předních vědeckých osobností z oboru
chemie.

FantaSy & SCI-FI – PRavé Křídlo5

Areston Josefa Pecinovského
Matador české sci-fi představí svůj nový román z krutého prostředí vesmírného vězení na záhadné planetce Areston. Při besedě odpoví i na otázky o světě
svého dystopického cyklu Plástev jedu.

Pen KlUbovna – PRavé Křídlo (balKon vPRavo)

Dora Čechova: Padaná letní jablka
Autorské čtení členů Českého PEN klubu.
[ Český PEN klub

13.00
13.00

S202 – Střední hala53

Dmitry Glukhovsky: Metro 2033, Metro 2034,
Metro 2035, Budoucnost – autogramiáda
Tlumočeno: čeština, ruština

Současní slovinští autoři
Nakladatelství Goga zastupuje současné slovinské
spisovatele. Na veletrhu představí autory: Maruša
Krese, Sebastijan Pregelj a Agata Tomažič. Moderovat bude Andrej Šurla (Karlova Univerzita). Akce je
podpořena Slovenian Book Agency.
Tlumočeno: čeština, slovinština

Jana Benková – autogramiáda
Úspěšná slovenská autorka uvede svou poslední
knihu Pralinky s chilli.

[ Založba Goga

[ Nakladatelství Brána

12.00–12.50

l504 – levé Křídlo

Herecké hvězdy vypráví – autogramiáda
vydavatelství Tympanum
Audioknihy frčí! Přijďte si s hereckými hvězdami po-
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[ Euromedia Group – Knižní klub

13.00

13.00

l002 – levé Křídlo

P601 – PRavé Křídlo

Michal Hrdlička a Jan Libiger – autogramiáda
Editoři publikace Psychiatrie a pedopsychiatrie.
[ Nakladatelství Karolinum
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13.00–13.30
Pen KlUbovna – PRavé Křídlo (balKon vPRavo)

Olga Walló: Příběhy zvířat
Autorské čtení členů Českého PEN klubu.
[ Český PEN klub

muje, čím oslovuje zejména mladší čtenářskou obec.
Jak se mu daří u nás.
[ Crew

13.00–13.50

P615 – PRavé Křídlo5

Josef Pecinovský – autogramiáda
Matador české sci-fi bude podepisovat svůj nový román Areston, odehrávající se v krutém prostředí vesmírného vězení na záhadné planetce, a také další
svoje knihy, zejména tituly z dystopického cyklu Plástev jedu.
[ Nakladatelství Epocha

13.00–13.50

[ Euromedia Group – Universum

13.00–13.50
velKÝ SÁl – Střední hala4

Audiokniha roku 2015
Asociace vydavatelů audioknih vyhlašuje výsledky
3. ročníku ankety Audiokniha roku v sedmi kategoriích: nejlepší obal, zvuk, nejlepší audiokniha pro děti,
interpret, interpretka, četba, dramatizace. Program
uvádí Vladimír Kroc. Hosté: Igor Bareš, Jiří Dvořák,
Taťjana Medvecká, Jiří Lábus a další úspěšní interpreti.

KoMoRní SÁl – PRavé Křídlo (balKon vlevo)

3

Mlžnatou Patagonií s knihou v ruce
Chilský prozaik Cristián Barros představí úryvky ze
svých románů a bude debatovat o současné chilské
literatuře i svých cestách po divokém a rozmanitém
jihoamerickém kontinentu. Moderuje Anežka Charvátová.
Tlumočeno: čeština, španělština
[ Svět knihy, s.r.o.

[ AVA z.s.

13.00–13.50 MalÝ SÁl – PRavé Křídlo (balKon vlevo)

13.00–13.50
lIteRÁRní SÁl – PRavé Křídlo13

Severská literatura psaná ženami
O čem na Severu píší ženy? Beseda se švédskými
autorkami Majgull Axelssonovou (Dubnová čarodějka), Lottou Lundbergovou (Nultá hodina), dánskou
autorkou Dorthe Norsovou (Na hraně) a finskou autorkou Elinou Hirvonenovou (Až vyprší čas).
Tlumočeno: čeština, angličtina

Divadelní režisér a člověk Oldřich Stibor
Prezentace knihy o jedné z nejpozoruhodnějších
osobností českého meziválečného divadla. Autorka
Helena Spurná spolu s moderátorem Janem Burianem přiblíží divadelní tvorbu a pohnuté Stiborovy životní osudy, např. jeho působení u policie nebo angažmá v protifašistickém odboji.
[ Vydavatelství Filozofické fakulty Univerzity Palackého
v Olomouci

[ #ReadNordic

13.00–13.50

13.00–14.50
SÁl RoSteMe S KnIhoU – PRavé Křídlo24

SOUBOJ ČTENÁŘŮ – soutěž ve znalosti
obsahu knih
Finálové kolo soutěže, kterou pro šesté třídy základních škol vyhlašuje Svět knihy, s.r.o. v rámci kampaně Rosteme s knihou. Online kola se zúčastnilo
81 tříd z celé republiky, z nichž 5 nejlepších se o vítězství utká ve finálovém souboji přímo před zraky
publika a odborné poroty. Osobně bude přítomen
Nikkarin, který ilustroval soutěžní knihu Petry Braunové 3333 km k Jakubovi.
[ Svět knihy, s.r.o.

13.00–13.50

aUtoRSKÝ SÁl – levé Křídlo2

ČtenÁřSKÝ SÁl – levé Křídlo

Miroslav Bobek: Trojský lev
Představení fejetonů ze zápisníku ředitele Zoologické zahrady hl. m. Prahy. Moderuje Vladimír Kroc.
[ Radioservis, a.s.

13.00–14.00

FantaSy & SCI-FI – PRavé Křídlo5

Antologie ženské fantastiky
Liší se literární tvorba žen a mužů? Jak píší české
a slovenské autorky, když je neomezuje zadání a řídí
se jen svou imaginací? Poslechněte si ukázky z chystané knihy. Františka Vrbenská a Zuzana Houšková
dokážou být drsné, nekompromisní a velice vynalézavé.
[ XB-1

Japonský fenomén jménem manga
Povídání o japonském komiksu a jeho vítězném tažení světem. Co japonský komiks charakterizuje a for-
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Zuzana Foffová, Bohumil Vurm: Karel IV.
beseda
Výpravná publikace o nejvýznamnějším českém panovníkovi vychází u příležitosti výročí 700 let od jeho
narození. Obsahuje unikátní snímky a vyčerpávající
text, který přibližuje tuto jedinečnou osobnost z mnoha různých úhlů pohledu.

1 ČESTNÝ HOST 3 TLUMOČENO 2 DĚTI A MLÁDEŽ 4 UDÍLENÍ CEN

13.00–14.00

vaříMe S KnIhoU – FoyeR6
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PÁTEK 13. 5.

Vaříme podle Herbáře 3
Byliny, zdraví a inspirace přírodou i lidovými tradicemi. Kateřina Winterová a Linda Rybová připraví
ochutnávku z třetího dílu kuchařského bestselleru.
Moderuje Jana Havrdová.

14.00

l824 – levé Křídlo

Miroslav Bobek – autogramiáda
Autor knihy fejetonů Trojský lev a ředitel Zoologické
zahrady hl. m. Prahy.
[ Český rozhlas a Radioservis, a.s.

[ Česká televize – Edice ČT

14.00

13.00–14.00

Barbora Půtová a Václav Soukup – autogramiáda
Autoři publikace Umění a kultura království Benin.

l406 – levé Křídlo

P601 – PRavé Křídlo

Jeroným Klimeš: Křesťanství, vztahy a sex
autogramiáda

[ Nakladatelství Karolinum

[ Novela bohemica

14.00–14.25

13.00–14.00

l407 – levé Křídlo

Josef Mlejnek – autogramiáda
Básník, překladatel, literární a divadelní kritik Josef
Mlejnek podepisuje básnickou sbírku Zcestymluv
a další své knihy.
[ Nakladatelství Atlantis

13.00–14.00

S201 – Střední hala13

Majgull Axelssonová, Dorthe Norsová,
a Lotta Lundbergová – autogramiáda
Své knihy podepisují autorky ze Švédska a Dánska.
Tlumočeno: čeština, angličtina
[ #ReadNordic

14.00–14.30
Pen KlUbovna – PRavé Křídlo (balKon vPRavo)

P208 – PRavé Křídlo

Zdeněk Svěrák – autogramiáda
Beseda a autogramiáda oblíbeného bestsellerového
autora Zdeňka Svěráka. Pokud milujete jeho typický
humor, musíte určitě dorazit.
[ Albatros Media a.s.

13.30–14.00
Pen KlUbovna – PRavé Křídlo (balKon vPRavo)

Jiří Josek: Král Jindřich IV.
Autorské čtení členů Českého PEN klubu.
[ Český PEN klub

Milena Fucimanová: Cesty a Hnízda v octu
Autorské čtení členů Českého PEN klubu.
[ Český PEN klub

14.00–14.50

velKÝ SÁl – Střední hala

Aňa Geislerová: P.S. – beseda
Na podzim roku 2015 vyšly deníkové zápisky herečky
Ani Geislerové ve formě knihy a audioknihy. Zaznamenaly enormní úspěch u čtenářů. Autorka se svým
vtipným, osobitým stylem často dotýká věcí, jako je
rodina, láska nebo dětství, a zve čtenáře, aby se na
cestu vydal s ní.
[ Euromedia Group – Ikar

13.30–14.00

l001 – levé Křídlo

S Pavlem Toufarem na cestách
Nová kniha Lokálkou do České Kanady dovede čtenáře na řadu pozoruhodných míst Jindřichohradecka.
Hlavní linií publikace je zdejší železniční trať, od níž
se odvíjí autorovo vyprávění o přírodních zajímavostech, památkách a zajímavých příbězích v jejím okolí.
Spolu s novým titulem autor představí i další svazky
z edice turistických průvodců Toulky.
[ Olympia

l002 – levé Křídlo

Zdenka Procházková – autogramiáda
Známá herečka bude podepisovat svou knihu Na jevišti mezi Prahou a Vídní.
[ Nakladatelství Brána
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lIteRÁRní SÁl – PRavé Křídlo4

Slovník roku 2016
Vyhlášení výsledků a předání cen 23. ročníku soutěžní a propagační akce pořádané Jednotou tlumočníků a překladatelů – usnadňuje přehled v celoroční
slovníkové a encyklopedické produkci ČR, SR i dalších zemí. Účinkují Amalaine Diabová, Jana Hašková,
Barbora Stejskalová, Alena Šourková a autoři a nakladatelé odměněných publikací.
[ JTP – Jednota tlumočníků a překladatelů

14.00
14.00

14.00–14.50

14.00–14.50

aUtoRSKÝ SÁl – levé Křídlo

Iva Pekárková – beseda
Setkání a beseda se spisovatelkou Ivou Pekárkovou
ke knihám Pečená zebra a Sloni v soumraku.
[ Mladá fronta, a.s.

7 FENOMÉN KRIMI 8 MĚSTO JAKO LITERÁRNÍ KULISA 6 VAŘÍME S KNIHOU 5 FANTASY & SCI-FI

3

Ralph Dutli: Poslední cesta Chaima Soutina
Autorské čtení a diskuze se švýcarským autorem
Ralphem Dutlim o románu Soutines letzte Fahrt (Poslední cesta Chaima Soutina). Moderuje Magdaléna
Štulcová, překladatelka románu. Pořad je součástí
literárního programu „Das Buch“ – prezentace německy psané literatury Německa, Rakouska a Švýcarska.
Tlumočeno: čeština, němčina
[ Švýcarské velvyslanectví v České republice

14.00–14.50
1

Alena a Jaroslav Klempířovi: Knihy, knihovny
a knižní kultura v Grónsku
Grónsko je pro nás poměrně málo známou zemí.
Jaká je historie a tradice zdejšího psaného slova,
knihoven a knižní kultury? A jak moc se liší grónské
knihy od těch našich? Badatelé, etnografové, cestovatelé a autoři úspěšné knihy Grónsko, ostrov splněné touhy ukáží čtenářům další kus historie a kultury
této severské země.
[ Olympia

14.00–14.50 MalÝ SÁl – PRavé Křídlo (balKon vlevo)
Cesta až na sever
Pojďte s Františkem Ondrášem za životními osudy
arabských literárních hrdinů, kteří hledají svůj nový
domov na západě a severu Evropy.
[ Svět knihy, s.r.o. a Ústav blízkého východu a Afriky FF UK

ČtenÁřSKÝ SÁl – levé Křídlo7

Michal Sýkora: Ještě není konec
Kdo je skutečným pachatelem zločinu, který zcela
rozvrátil kdysi prominentní rodinu věhlasného místního lékaře? Český detektivní román s psychologickými motivy a svéráznou komisařkou Výrovou v hlavní
roli je literární předlohou úspěšné televizní série Detektivové od Nejsvětější trojice. Hostem pořadu je
herečka Klára Melíšková, představitelka komisařky
Výrové.
[ Nakladatelství Host

14.00–15.00

FantaSy & SCI-FI – PRavé Křídlo5

Byl jsem mladistvým filmařem
Pojďte natáčet filmy aneb Rady režiséra, moudra producenta a postřehy scenáristy. Projekce krátkometrážního filmu Byl jsem mladistvým intelektuálem
a ukázky z českého hororu Choking hazard. Účinkují
Marek Dobeš, Štěpán Kopřiva a Alexandr Rusevský.
[ XB-1

l110 – levé Křídlo

Václav Cílek a Renáta Fučíková – autogramiáda
Známý geolog a popularizátor vědy Václav Cílek podepisuje své knihy o krajině a vztahu mezi přírodou
a civilizací. Společně s ilustrátorkou a výtvarnicí Renátou Fučíkovou uvede i nejnovější publikaci Střední
Brdy, na níž se oba autorsky podíleli.
[ Nakladatelství Dokořán

14.00–15.00

l113 – levé Křídlo2

Marko Čermák: Poslední romantik
Setkání s kreslířem Rychlých šípů.
[ Nakladatelství Josef Vybíral

KoMoRní SÁl – PRavé Křídlo (balKon vlevo)

14.00–14.50

14.00–15.00

14.00–15.00

l407 – 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

14.00–15.00

l807 – levé Křídlo

Zdeněk Svěrák a Jaroslav Uhlíř – autogramiáda
Dodatečná oslava narozenin u příležitosti vydání
kompletů Operky (DVD + CD) a Povídky & Nové povídky (8 CD).
[ SUPRAPHON a.s.

14.00–15.00

P208 – PRavé Křídlo2

Ivana Peroutková a její nová Anička
Pojďme společně pokřtít nový díl úspěšné série
o Aničce Anička na řece od Ivany Peroutkové. Co
všechno zažije Anička se svými kamarádkami na
dobrodružné vodácké výpravě? Zeptejte se autorky,
zda plánuje ještě další pokračování. Pro děti ze ZŠ.
[ Albatros Media a.s.

14.30–14.55

S201 – Střední hala1

Prezentace knihy Psaní je práce lenochů.
Mudrosloví Laponska
Překladatel Michal Kovář představí ilustrovanou sbírku sámských přísloví a pořekadel, nezbytnou pomůcku pro přežití na drsném Severu, jež vychází v Nakladatelství Pavel Mervart.
[ #ReadNordic a Nakladatelství Pavel Mervart

14.30–15.00
Pen KlUbovna – PRavé Křídlo (balKon vPRavo)

Jan Těsnohlídek: Trauma
Autorské čtení členů Českého PEN klubu.
[ Český PEN klub
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14.30–15.30

vaříMe S KnIhoU – FoyeR6

Dieta musí být chutná
Nutriční terapeutka poví o důležitosti chutných dietních receptů pro rychlé zlepšení pacienta. Ochutnávky.
[ Medica Publishing – Pavla Momčilová

DENNÍ PROGRAMY

PÁTEK 13. 5.

14.30–15.30

l001 – levé Křídlo

Šárka Sudová a Aleš Razým: S lyžníky
po Karibiku
Dvojice známých sportovců se dosud představila většinou pouze na sněhu. O to překvapivější je, že jejich
společná kniha je cestopisem z tropického Karibiku.
Jak vypadalo jejich dobrodružství a s jakým cílem se
vlastně do Karibiku vydali, se čtenáři dozví na krátkém setkání s autory a následné autogramiádě.
[ Olympia

14.30–15.30

P409 – PRavé Křídlo

15.00–15.30

S119 – Střední hala3

Ralph Dutli – autogramiáda
Autogramiáda švýcarského autora Ralpha Dutliho
k jeho románu Poslední cesta Chaima Soutina (Archa,
2016). Pořad je součástí literárního programu „Das
Buch“ – prezentace německy psané literatury Německa, Rakouska a Švýcarska.
Tlumočeno: čeština, němčina
[ Goethe-Institut a Švýcarské velvyslanectví v České republice

15.00–15.30

l301 – levé Křídlo

Iva Pekárková – autogramiáda
Autogramiáda spisovatelky Ivy Pekárkové ke knihám
Pečená zebra a Sloni v soumraku.
[ Mladá fronta, a.s.

15.00–15.50
velKÝ SÁl – Střední hala153

Příběh templářů 3
Jaký odkaz přinesli templáři pozdějším generacím?
Kdo se považoval za jejich pokračovatele? Jaký byl
jejich druhý život v době, která formovala západní
svět do dnešní podoby? Autogramiáda Bohumila Vurma a Zuzany Foffové. Za účasti patrona knihy Jaroslava Páchy, majitele zámku Zbiroh. Moderuje Přemysl Čech.

Temné vize budoucnosti – severská
dystopická sci-fi
Beseda s populárními severskými autory dystopických románů, dánským spisovatelem Kasparem
Collingem Nielsenem (Dánská občanská válka
2018–2024) a finskými autory Johannou Sinisalo
(Ne před slunce západem; Jádro Slunce) a Anttim
Tuomainenem (Léčitel).
Tlumočeno: čeština, dánština, finština

[ Česká televize – Edice ČT

[ #ReadNordic

15.00

15.00–15.50

15.00

S202 – Střední hala

Aňa Geislerová: P.S. – autogramiáda
[ Euromedia Group – Ikar

15.00

l002 – levé Křídlo

Blanka Kovaříková – autogramiáda
Známá autorka populárně naučných knih bude podepisovat své knihy, především svůj poslední titul Herecké balady a romance.
[ Nakladatelství Brána

lIteRÁRní SÁl – PRavé Křídlo3

György Spiró: Žena, propánakrále! – prezentace
knihy
Prozaik, dramatik a publicista György Spiró patří bezesporu do špičky současné maďarské literatury.
U nás byly úspěšně uvedeny jeho hry Šejdíř, Kuřecí
hlava a Zahrada. Česky vyšel jeho slavný román Pod
značkou X. V románu Feleségverseny” (doslova: Soutěž manželek) z roku 2009 líčí provokativně tristní
možný obraz Maďarska blízké budoucnosti. Knihu
s názvem Žena, propánakrále! vydává Nakladatelství
Malvern v překladu Roberta Svobody.
Tlumočeno: čeština, maďarština
[ Maďarský institut Praha a Nakladatelství Malvern

15.00

P601 – PRavé Křídlo

Matěj Spurný – autogramiáda
Autor publikace Most do budoucnosti.
[ Nakladatelství Karolinum

15.00–15.30
Pen KlUbovna – PRavé Křídlo (balKon vPRavo)

Markéta Hejkalová: Divné dny
Autorské čtení členů Českého PEN klubu.
[ Český PEN klub
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15.00–15.50

SÁl RoSteMe S KnIhoU – PRavé Křídlo

Václav Mertin: Výchova bez trestů – přednáška
Je možné vychovávat bez tělesných trestů nebo vůbec bez trestání? A pokud ano, jak postupovat? Nejen na toto téma vám bude vyprávět Václav Mertin,
autor knihy Výchova bez trestů z nakladatelství Wolters Kluwer ČR.
[ Wolters Kluwer ČR

7 FENOMÉN KRIMI 8 MĚSTO JAKO LITERÁRNÍ KULISA 6 VAŘÍME S KNIHOU 5 FANTASY & SCI-FI

[ OneHotBook

15.00–15.50

l002 – levé Křídlo

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

15.00–16.00

l407 – levé Křídlo

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

lIteRÁRní KavÁRna – PRavé Křídlo (balKon vlevo)

3

Kathrin Röggla: die alarmbereiten
Autorské čtení a diskuze s rakouskou autorkou
Kathrin Röggla o její knize die alarmbereiten. Moderuje Dana Pfeiferová. Pořad je součástí literárního
programu Das Buch – prezentace německy psané literatury Německa, Rakouska a Švýcarska.
Tlumočeno: čeština, němčina
[ Rakouské kulturní fórum v Praze

15.00–15.50
KoMoRní SÁl – PRavé Křídlo (balKon vlevo)

5

Markus Heitz a Trpaslíci popáté
U příležitosti vydání nového, v pořadí pátého dílu populární fantasy ságy Trpaslíci, navštíví veletrh německý bestsellerista Markus Heitz. Bude se křtít nejen
román Triumf trpaslíků, který si čtenáři budou moci
zakoupit poprvé právě na veletrhu, ale rovněž se
bude besedovat a po „trpaslicku“ se veselit.
[ FANTOM Print

15.00–15.50

15.00–16.00

15.00–16.00

l210 – levé Křídlo

Kateřina Tučková – autogramiáda
[ Nakladatelství Host

15.00–16.00

P208 – PRavé Křídlo

Povídání s Bárou Nesvadbovou
Dámy, máte rády Pralinky? Myslíte si, že jste dobré
Přítelkyně? Je váš manžel Pohádkář? Pokud jste alespoň jednou odpověděly „ano“, tak si přijďte popovídat s Bárou Nesvadbovou – její knihy jsou totiž přesně pro vás.
[ Albatros Media a.s.

15.30–16.00
Pen KlUbovna – PRavé Křídlo (balKon vPRavo)

Tomáš Zmeškal: Čtení z nových povídek
Autorské čtení členů Českého PEN klubu.
[ Český PEN klub

ČtenÁřSKÝ SÁl – levé Křídlo2

Knihovna nejen plná knih
Knihovna už dávno není místem, kde se jen půjčují
knihy. Moderní Městská knihovna v Praze je místem,
kde můžete najít i deskové hry, 3D tiskárnu, e-knihy,
artotéku, fonotéku atd. Mimo to také spolupracuje
se školami a připravuje pro ně programy šité na
míru.
[ Městská knihovna v Praze

15.30

l304 – levé Křídlo2

Jiří Žáček, Jana Vacková: Hádanky a luštěniny
do školy a na prázdniny – autogramiáda
[ Nakladatelství Šulc – Švarc

15.30

l304 – levé Křídlo

Jiří Žáček, Renata Drossler: Šansony & spol.
autogramiáda
[ Nakladatelství Šulc – Švarc

15.00–16.00

FantaSy & SCI-FI – PRavé Křídlo5

Fantastický časopis během fantastických let
Jediné tištěné literární periodikum na českém trhu,
které vychází bez státních dotací. Přesto žije, má se
k světu a svým čtenářům neustále přináší příběhy od
nejlepších zahraničních i českých autorů. Jaké je
jeho tajemství? Účinkují Vlado Ríša a Martin Šust.
Moderuje Jiří W. Procházka.
[ XB-1

16.00
16.00

S202 – Střední hala

Zuzana Hubeňáková: Vstupte bez klepání
autogramiáda
Úspěšná blogerka Zuzana Hubeňáková, která získala titul Blogerka roku a jejíž humorné fejetony vyšly
knižně, se s nezaměnitelným vtipem a nadsázkou
vyrovnává s tématy jako rodinná výchova, mezilidské
vztahy, ale také nástrahy automobilismu nebo sex po
dvou dětech.
[ Euromedia Group – Ikar
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PÁTEK 13. 5.

aUtoRSKÝ SÁl – levé Křídlo

Audiokniha: literatura všemi smysly
Oblíbené příběhy si můžete dopřávat nejen očima,
ale i ušima. Režiséři a interpreti, kteří je nechávají
ožít ve zvukové podobě, vám v rámci besedy dovolí
nahlédnout do zákulisí vzniku audioknih. Účinkují Jaroslav Plesl, Valérie Zawadská, Lukáš Hlavica, Taťjana Medvecká, Jitka Škápíková, Michal Bureš a Martin Pilař…

DENNÍ PROGRAMY

15.00–15.50

1 ČESTNÝ HOST 3 TLUMOČENO 2 DĚTI A MLÁDEŽ 4 UDÍLENÍ CEN

16.00

l002 – levé Křídlo

Milan Drobný – autogramiáda
Slavný zpěvák bude čtenářům podepisovat knihu
Když se ucho utrhne….

[ Obec překladatelů

[ Nakladatelství Brána

16.00–16.50

PÁTEK 13. 5.

lIteRÁRní SÁl – PRavé Křídlo

Zdeněk R. Nešpor a Zdeněk Vojtíšek –
autogramiáda
Autoři publikace Encyklopedie menších křesťanských
církví v České republice.

Nedívejte se na svět černobíle!
Tři autoři, tři cestovatelé, tři pohledy na svět… Podmanivá beletrie z cest Zuzany Beranové, strhující
cestopis Lucie Drbohlavové a exkluzivní fotografická
kniha plná dobrodružných příběhů Petra Slavíka.
Přijďte si popovídat s našimi autory!

[ Nakladatelství Karolinum

[ Nakladatelství JOTA

16.00–16.15

16.00–16.50

16.00

DENNÍ PROGRAMY

pěti letech závažně zpronevěřili pravidlům profesní
etiky. Hodnoceny budou prohřešky v oblasti krásné
i odborné literatury.

P601 – PRavé Křídlo

SÁl RoSteMe S KnIhoU – PRavé Křídlo4

Pen KlUbovna – PRavé Křídlo (balKon vPRavo)

Ivana Pecháčková: Legenda o Pražském orloji
Autorské čtení členů Českého PEN klubu.
[ Český PEN klub

16. ročník předávání literárních Cen Miroslava
Ivanova a města Jaroměř – Josefov
Moderuje Václav Moravec.
[ Klub autorů literatury faktu

16.00–16.25

S201 – Střední hala153

Kaspar Colling Nielsen, Johanna Sinisalo
a Antti Tuomainen – autogramiáda
Své knihy podepisují autoři sci-fi a dystopických románů z Dánska a Finska.
Tlumočeno: čeština, dánština, finština
[ #ReadNordic

16.00–16.30

S119 – Střední hala3

Kathrin Röggla – autogramiáda
Autogramiáda rakouské spisovatelky Kathrin Röggla.
Pořad je součástí literárního programu „Das Buch“
– prezentace německy psané literatury Německa,
Rakouska a Švýcarska.
Tlumočeno: čeština, němčina
[ Goethe-Institut a Rakouské kulturní fórum v Praze

16.00–16.30

l301 – levé Křídlo

Marta Davouze – autogramiáda
Autogramiáda spisovatelky Marty Davouze k jejím
knihám Dům v Bretani, Zrcadlení a Vypadni z mýho
života.
[ Mladá fronta, a.s.

16.00–16.30

[ Galén

velKÝ SÁl – Střední hala4

Anticena Skřipec
Odborná porota Obce překladatelů udělí anticeny nakladatelům a překladatelům, kteří se v uplynulých

60

aUtoRSKÝ SÁl – levé Křídlo

Nedělňátko aneb s Cimrmanem v zádech
Prezentace knihy rozhovorů novináře Aleše Palána
s Miloněm Čepelkou. Kdo by neznal „jeho“ mamku
z Aktu, prince Jasoně či hraběte Zeppelina? Povídání
ale nebude jen o oblíbeném divadle, podíváme se
i „za kulisy“ samotného Miloně Čepelky. Někdy je to
docela horor, jindy velká legrace. Knihu pokřtí Zdeněk Svěrák.
[ Vyšehrad

16.00–16.50
lIteRÁRní KavÁRna – PRavé Křídlo (balKon vlevo)

3

Klaus Modick: Koncert bez básníka
Autorské čtení a diskuze s německým autorem Klausem Modickem o jeho románu Koncert bez básníka
(HOST, 2016). Moderuje Tomáš Dimter, překladatel
románu. Pořad je součástí literárního programu „Das
Buch“ – prezentace německy psané literatury Německa, Rakouska a Švýcarska.
Tlumočeno: čeština, němčina
[ Goethe-Institut

16.00–16.50
l502 – levé Křídlo

Jan Burian a Jiří Dědeček – autogramiáda
Autoři podepisují své šestialbum archivních nahrávek Burian a Dědeček na blankytném pozadí.

16.00–16.50

16.00–16.50

KoMoRní SÁl – PRavé Křídlo (balKon vlevo)7

Obrození české detektivky
O stoupající kvalitě i popularitě české literární a televizní detektivky budou besedovat spisovatelé Iva
Procházková a Michal Sýkora, podle jejichž knih Vraždy v kruhu a Modré stíny vznikly úspěšné televizní
seriály. Moderuje Pavel Mandys.
[ Svět knihy, s.r.o.

7 FENOMÉN KRIMI 8 MĚSTO JAKO LITERÁRNÍ KULISA 6 VAŘÍME S KNIHOU 5 FANTASY & SCI-FI

16.00–16.50 MalÝ SÁl – PRavé Křídlo (balKon vlevo)

16.00–17.00

Válka a její odrazy v literatuře s Milanem
Syručkem a Václavem Vlkem
Publicisté Milan Syruček a Václav Vlk promluví na
téma Válka a její odrazy v literatuře. Byť se zaměřují
každý na jiné období (V. Vlk na 2. světovou válku
a M. Syruček na současné dění, nyní na rusko-ukrajinský konflikt), shodují se, že kniha je jedinečný zdroj
informací o dění současném i minulém.

Dítě školkou povinné Martina M. Cabicara
Vezměte své děti, ať už jsou či nejsou školkou povinné, a zasmějte se nad neštěstím i štěstím jiného
rodiče. Všechny historky Martina M. Cabicara se
skutečně staly a jeho múza, dcerka Viky, je skutečně
testovala na svých rodičích.

l203 – levé Křídlo2

[ Nakladatelský dům Grada

16.00–17.00

16.00–16.50

Jan Jiráň, Pavel Nový a Oldřich Navrátil
Autogramiáda osobností Studia Ypsilon v souvislosti
s publikací Sežeňte Mozarta s fotografiemi Jiřího
Kottase.

Prix Bohemia Radio Autor
Vyhlášení vítězů dramatické soutěže Prix Bohemia
Radio Autor. Ceny předá generální ředitel ČRo René
Zavoral, rozhovory k soutěži přinese vltavská Mozaika. Následuje beseda na téma krimi. Hosté: rozhlasový režisér Aleš Vrzák, Josef Mareš, šéf prvního
oddělení Krajského ředitelství policie hl. města Prahy a další. Moderuje Kateřina Rathouská.
[ Český rozhlas – TS Drama a literatura, Český rozhlas Vltava

16.00–16.50

S101 – Střední hala83

Margo Rejmer – autogramiáda
Kniha Bukurešt. Prach a krev vyšla nedávno v „reportážní řadě“ nakladatelství Dokořán a Jaroslava Jiskrová – Máj v překladu Jarmily Horákové. Talentovaná mladá prozaička vzbudila nadšení kritiky i svým
esejisticko-reportážním debutem.
Tlumočeno: čeština, polština
[ Polský institut v Praze

16.00–17.00

FantaSy & SCI-FI – PRavé Křídlo5

[ Studio Ypsilon Praha

16.00–17.00

P208 – PRavé Křídlo

Listování s Lukášem Hejlíkem
Lukáš Hejlík nám prostřednictvím známého Listování
představí připravovanou knihu kultovního autora
bestsellerů Stephena Clarka. V nové knize s názvem
Merde v Evropě si tentokrát autor vzal svým britským
ostrovtipem na mušku vpravdě ohromné zvíře – byrokratický aparát Evropské unie.
[ Albatros Media a.s.

16.00–17.00

P409 – PRavé Křídlo

Já, Mattoni. Legenda o prodavači vody
Autogramiáda Petra Zikmunda ke knize podle připravovaného seriálu České televize zachycujícího dramatické zvraty v životě rodiny bouřliváka, který svou
vášnivou dravostí a geniálním obchodním duchem
dalece předčil své vrstevníky. Za účasti herců ze seriálu. Moderuje Jolana Voldánová.

Fantastické audioknihy od českých vydavatelství
Na našem audiotrhu se pohybují hráči (nadšení vydavatelé), kteří se nebojí fantastických žánrů. Vydávají
jak původní sci-fi a fantasy, tak i tu světovou. Pojďte
si poslechnout o produkci fantastických audioknih
od vydavatelství Walker&Volf, Straky na vrbě, One
Hot Book, Tympanum a dalších. Ukázky z audioknih.
Účinkují Jiří W. Procházka, Radek Volf, Martin Pilař,
Jiří Pobuda a Tomáš Výchopeň.

[ Česká televize – Edice ČT

[ Walker&Volf

16.30–16.55

16.00–17.00

Křest antologie finské fantastiky
Lesní lišky a další znepokojivé příběhy
Antologii šesti povídek současné finské fantastiky, která vznikla jako projekt studentů finštiny na FF UK v Praze a jejich pedagogů, představí a pokřtí finská autorka
Johanna Sinisalo a redaktorka knihy Lenka Fárová.
Tlumočeno: čeština, finština

vaříMe S KnIhoU – FoyeR6

Umění domácího pečení – každý může dělat
chléb jako mistr
Spousta lidí se pečení doma obává, považuje to za
vysoké kuchařské umění. Tým KitchenArt a Kuřete
v podvazkách vám ukáže, jak na to, a prozradí 5 důvodů, proč to zvládnete i vy! Recepty z knihy Petera
Reinharta Pekařský učeň.

16.15–16.30
Pen KlUbovna – PRavé Křídlo (balKon vPRavo)

Radek Malý: Kam až smí smích a Malé Lálulá
Autorské čtení členů Českého PEN klubu.
[ Český PEN klub

S201 – Střední hala153

[ #ReadNordic

[ Nakladatelství KNIHA ZLÍN
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ČtenÁřSKÝ SÁl – levé Křídlo74

l213 – levé Křídlo

PÁTEK 13. 5.

[ Nakladatelský dům Grada

1 ČESTNÝ HOST 3 TLUMOČENO 2 DĚTI A MLÁDEŽ 4 UDÍLENÍ CEN

16.30–17.00

17.00–17.50
lIteRÁRní SÁl – PRavé Křídlo173

Pen KlUbovna – PRavé Křídlo (balKon vPRavo)

Petr Stančík: Mlýn na mumie a Jezevec Chrujda
Autorské čtení členů Českého PEN klubu.
[ Český PEN klub

DENNÍ PROGRAMY

PÁTEK 13. 5.

16.30–17.00

l001 – levé Křídlo7

Jan Žáček
Režisér dabingu a scénárista Jan Žáček má za sebou již řadu úspěšných titulů a televizních projektů.
Své dvě poslední knihy, četnické povídky Vraždy české a sociální román Dokud se nevrátí, představí při
krátké autogramiádě.
[ Olympia

17.00
17.00

S202 – Střední hala

Marek Holeček: České himálajské
dobrodružství II. – autogramiáda
Kniha představuje osobní zápisky Marka Holečka,
jednoho z nejznámějších českých horolezců mladší
generace, které osobitým stylem a naprosto bezprostředně přibližují čtenáři každodenní život na horolezeckých expedicích.

Hvězdy severské krimi
Proč nás při severských detektivkách mrazí nejvíc?
V čem tkví fenomenální úspěch severské krimi? Setkání s islandskou spisovatelkou Yrsou Sigurðardóttir
(Mrazivé světlo, Led v žilách, Ohnivý anděl, Pamatuji si
vás všechny aj.), norským autorem Jørnem Lierem
Horstem (Na zimu zavřeno) a finským autorem thrillerů Anttim Tuomainenem (Léčitel, Moje temné srdce).
Tlumočeno: čeština, angličtina
[ #ReadNordic

17.00–17.50

SÁl RoSteMe S KnIhoU – PRavé Křídlo

Evropa na rozcestí – máme šanci?
Řadu otázek, které si v současnosti kladou obyvatelé Evropy a které si ve své knize Evropa na rozcestí
položil i filozof Stanislav Komárek, se pokusí zodpovědět a okomentovat autor knihy společně s publicistou Danielem Kaiserem a politologem – politikem
Alexandrem Vondrou.
[ Svět knihy, s.r.o.

17.00–17.50

aUtoRSKÝ SÁl – levé Křídlo7

Josef Mareš – autogramiáda
Josef Mareš, šéf prvního oddělení pražského krajského ředitelství Policie ČR.

Sonda do duše masových a sériových vrahů
s psychopatologem Andrejem Drbohlavem
Známý psychopatolog Andrej Drbohlav, autor Psychologie masových vrahů a Psychologie sériových vrahů,
bude vyprávět o skutečných případech brutálních
činů současnosti. Masoví i sérioví vrazi jsou v mnoha případech produktem doby a setkáváme se
s nimi po celém světě čím dál častěji.

[ Český rozhlas a Radioservis, a.s.

[ Nakladatelský dům Grada

[ Euromedia Group – Universum

17.00

l824 – levé Křídlo7

17.00

P601 – PRavé Křídlo

Michal Tomášek – autogramiáda
Autor publikace Právní systémy Dálného východu.
[ Nakladatelství Karolinum

17.00–17.30
Pen KlUbovna – PRavé Křídlo (balKon vPRavo)

Josef Holcman: Osobní poplach
Autorské čtení členů Českého PEN klubu.
[ Český PEN klub

17.00–17.30

S119 – Střední hala3

Klaus Modick – autogramiáda
Autogramiáda německého spisovatele Klause Modicka k jeho románu Koncert bez básníka (HOST,
2016). Pořad je součástí literárního programu „Das
Buch“ – prezentace německy psané literatury Německa, Rakouska a Švýcarska.
Tlumočeno: čeština, němčina
[ Goethe-Institut

17.00–17.50

Knut Hamsun: Hlad
Debata o jednom z nejslavnějších a nejvlivnějších norských románů, spojená se křtem jeho nového českého překladu. O nejvýznamnějším norském prozaikovi
Knutu Hamsunovi, nositeli Nobelovy ceny, a jeho románu Hlad budou diskutovat Nils Magne Knutsen a
Martin Humpál. / Tlumočeno: čeština, norština
[ Svět knihy, s.r.o. a Oddělení skandinavistiky Ústavu
germánských studií FF UK

17.00–17.50
KoMoRní SÁl – PRavé Křídlo (balKon vlevo)

83

Rejmer a Tučková: Zraněná města
Bukurešť z reportážní knihy polské autorky Margo
Rejmer a Brno z románové prvotiny Kateřiny Tučkové
jsou zraněná města, jejichž obyvatele a prostor těžce
poznamenaly dějiny 20. století. Skrývají v sobě mnoho děsivých a fascinujících příběhů.
Tlumočeno: čeština, polština
[ Polský institut v Praze
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lIteRÁRní KavÁRna – PRavé
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3

Alain Mabanckou – debata
Debata se spisovatelem Alainem Mabanckou o jeho knize Prasklej Sklenička ověnčené několika literárními cenami. Jaké by to bylo, kdyby se strýc Pepin narodil v Brazzaville? Aneb Louis-Ferdinand Céline po černošsku.
Tlumočeno: čeština, francouzština
[ Francouzský institut v Praze

17.17–18.00

velKÝ SÁl – Střední hala4

Český bestseller za rok 2015
Slavnostní předání ocenění nakladatelům a autorům
nejprodávanějších knižních titulů vydaných v roce
2015. I letos bude předáno ve spolupráci s AUDIOTÉKA.cz také ocenění za nejúspěšnější audioknihu.
Již posedmnácté tak hosté budou mít příležitost
osobně se setkat s významnými autory a nakladateli.
[ KNIHCENTRUM.CZ s.r.o.

17.00–17.50

ČtenÁřSKÝ SÁl – levé Křídlo

Vymalujte středověk – 700. let výročí
narození Karla IV.
Architekt Ondřej Šefců vás prostřednictvím středověkých motivů a ornamentů zavede do doby Karla IV. Posuňte svou „omalovávací“ laťku výš. Vymalujte středověk spolu s autorem těchto historických omalovánek
pro dospělé a vžijte se do role umělců éry Karla IV.
[ Nakladatelský dům Grada

17.00–17.50

l603 – levé Křídlo

Karel Nešpor – autogramiáda
Smícholog a přední český odborník v oblasti závislostí MUDr. Karel Nešpor představí svou novou knihu
Kudy do pohody. Nenechte si ujít setkání s výraznou
osobností, která ví, jak se vyhnout bažení a být v pohodě.
[ Portál, s.r.o.

17.30–17.50

l301 – levé Křídlo

Eva Lustigová – autogramiáda
Autogramiáda Evy Lustigové u příležitosti 90. výročí
od narození jejího otce, spisovatele Arnošta Lustiga.
[ Mladá fronta, a.s.

17.30

l824 – levé Křídlo

Jana Klusáková – autogramiáda
Jana Klusáková, rozhlasová moderátorka a publicistka.
[ Český rozhlas a Radioservis, a.s.

17.30–18.00
Pen KlUbovna – PRavé Křídlo (balKon vPRavo)

Milan Hrabal: Druhé světy Róži Domašcyny
Autorské čtení členů Českého PEN klubu.
[ Český PEN klub

17.00–18.00

FantaSy & SCI-FI – PRavé Křídlo5

S Pevností nejen do světa Hry o trůny
Seriálová rubrika nám dělá radost a rádi se podělíme. Pod taktovkou Dana Storcha, našeho muže v televizním světě, se tak dozvíte ty nejžhavější novinky,
zákulisní drby i tajemné šeptačky, co nás všechno
čeká a nemine ve světě fantastických seriálů.
[ Společenstvo Pevnosti

17.00–18.00

l203 – levé Křídlo

Autogramiáda Velké knihy vtipu Pavla Kantorka
Nenechte si ujít unikátní příležitost setkat se s uznávaným vědcem a mistrem kresleného vtipu se zvířecí
a vědeckou tematikou, Pavlem Kantorkem, který na
knižní veletrh zavítá ze zámoří právě kvůli vám, svým
fanouškům a milovníkům dobrého humoru.
[ Nakladatelský dům Grada

17.00–18.00

P208 – PRavé Křídlo

17.30–18.30

vaříMe S KnIhoU – FoyeR6

Dnes nepeču!
Nechte troubu odpočívat a řekněte si spolu s víceprezidentkou Asociace kuchařů a cukrářů ČR Pavlínou Berzsiovou DNES NEPEČU! Poradí vám, jak na
nápadité nepečené sladké snídaňové dobroty, jedlé
dárky, dorty, osvěžující nápoje nebo zábavná překvápka na dětskou party.
[ Nakladatelství Slovart

18.00
18.00–18.20

S201 – Střední hala173

Jørn Lier Horst, Yrsa Sigurðardóttir
a Antti Tuomainen – autogramiáda
Své knihy podepisují autoři severské krimi.
Tlumočeno: čeština, angličtina
[ #ReadNordic

Opičí král s Ypsilonkou
Velkou staročínskou legendu o putování mnicha Tripitaky pro děti upravil Jan Jiráň. Knihu s legendárními
ilustracemi Zdeňka Sklenáře pokřtí Jiří Lábus a další
herci z divadla Ypsilon. Vydal Albatros ve spolupráci
s Galerií Zdeněk Sklenář.

18.00–18.30

[ Albatros Media a.s.

[ Nakladatelství Academia

l413 – levé Křídlo

Stanislav Komárek – autogramiáda
Známý biolog, filosof a spisovatel Stanislav Komárek
bude na stánku Nakladatelství Academia podepisovat nejen svou nejnovější knihu Evropa na rozcestí.
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PÁTEK 13. 5.

MalÝ SÁl – PRavé Křídlo (balKon vlevo)

DENNÍ PROGRAMY

17.00–17.50

1 ČESTNÝ HOST 3 TLUMOČENO 2 DĚTI A MLÁDEŽ 4 UDÍLENÍ CEN

DENNÍ PROGRAMY

PÁTEK 13. 5.

18.00–18.50

velKÝ SÁl – Střední hala

Autogramiáda autorů nominovaných
na Český bestseller za rok 2015
Po předání ocenění Český bestseller za rok 2015
proběhne autogramiáda autorů, kteří byli nominováni
v jednotlivých kategoriích. Do uzávěrky programu
jsou potvrzeni Linda Marečková, Zdeněk Svěrák, Kateřina Miler, Jiří Žáček, Adolf Born, Tomáš Kosačík,
Michal Petrov, Jaroslav Kmenta, Ladislav Špaček, Jiří
Kuchař, Josef Jonáš, David Frej.
[ KNIHCENTRUM.CZ s.r.o.

18.00–18.50

lIteRÁRní SÁl – PRavé Křídlo

Zátopek – komiks Jana Nováka a Jaromíra 99
Beseda o tvorbě komiksu. Jeden z nejlepších českých spisovatelů se spojil s jedním z nejlepších kreslířů a společně složili ve formě komiksu poctu Emilu
Zátopkovi. Komiksy vydalo nakladatelství Argo a Paseka ve spolupráci s Českým olympijským výborem.
[ ARGO spol. s r.o.

a místům vyznává na devadesát autorů včetně řady
fotografů, jejichž snímky spolu s kresbami Jana Steklíka knihu provázejí.
[ Novela bohemica

18.00–19.00

FantaSy & SCI-FI – PRavé Křídlo5

Kdy bude poslední Mycelium?
Po dlouhých letech vytrvalého psaní se spisovatelka
Vilma Kadlečková dostala až na konec ságy Mycelium. Přijďte si poslechnout ukázky z dosud nevydaného dílu. Bude to ale skutečně konec? A kdy poslední
díl doopravdy vyjde? Moderuje Richard Klíčník.
[ ARGO spol. s r.o.

 Mimo výstaviště
13.30–17.15
FF UK v PRaze (nÁM. j. PalaCha, PRaha 1)1

Čtení z prózy Arnošta Lustiga
Z knih Arnošta Lustiga bude číst Zdeněk Svěrák. Promítání ukázky z filmu Písničkář, který přežil. Následuje diskuze s Evou Lustigovou, Markem Jíchou (režisér a scénárista filmu) a Zdeňkem Svěrákem.

Jak je důležité míti fištron, ale nebýt kujon
Seminář pro překladatele z dánštiny a studenty
skandinavistiky FF UK. Účast potvrdili mimo jiné redaktor digitálních slovníků Lars Trap-Jensen, znalkyně grónské kultury Kirsten Thistedová a dánská spisovatelka Pia Juulová. Seminář finančně podpořilo
dánské ministerstvo kultury.

[ Eva Lustigová a Svět knihy, s.r.o.

[ FF UK v Praze

18.00–18.50

19.00

18.00–18.50

aUtoRSKÝ SÁl – levé Křídlo

KoMoRní SÁl – PRavé Křídlo (balKon vlevo)8

StUdentSKÝ KlUb CeletnÁ (CeletnÁ 20, PRaha 1)13

Zdeněk Lukeš: Praha Václava Havla
Slavnostní uvedení knihy věnované pražským místům spojených se životem dramatika, disidenta
a prezidenta Václava Havla. Výstižné texty historika
architektury Zdeňka Lukeše bohatě ilustrované současnými i archivními fotografiemi a doplněné podrobnými mapami, dohromady skládají velmi pestrou
a čtivou mozaiku „havlovské“ Prahy.

Severský literární večer
Tradičního setkání severských spisovatelů se letos
zúčastní finská autorka Johanna Sinisalo, norský autor Jostein Gaarder, švédský autor Ulf Stark (společná beseda 19.00–20.00), dánská autorka Dorthe
Norsová a islandský autor Sjón (společná beseda
20.15–21.15).
Tlumočeno: čeština, severské jazyky

[ Knihovna Václava Havla

[ Skandinávský dům, z. s.

18.00–18.50

ČtenÁřSKÝ SÁl – levé Křídlo

Živé natáčení pořadu Knížky Plus
Jana Klusáková představí současnou produkci nakladatelství, recenze knižních novinek a chybět nebudou ani rozhovory s autory, překladateli nebo knižními kritiky.
[ Český rozhlas Plus

18.00–18.50
lIteRÁRní KavÁRna – PRavé Křídlo (balKon vlevo)

Krajiny srdce. Václav Cílek, Ivo Dostál
a Václav Štěpánek
Uvedení knihy k 30. výročí vzniku časopisu Veronica.
V publikaci se ze vztahu ke svým milovaným krajinám
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19.30

CaFé FRa, ŠaFaříKova 15, PRaha 2

Tadeusz Dąbrowski: Nejlepší polské básně?
Pražský křest Černého čtverce, první sbírky jedné
z nejvýraznějších postav polské poetické scény přeložené do češtiny. Básník bude číst také ze svých nových textů a představí svůj autorský výběr ze současné polské poezie. Moderuje Petr Borkovec.
[ Polský institut v Praze

