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

sobota 14. 5.
Oldřich Dudek – autogramiáda
Ilustrátor, humorista a scenárista představí a podepíše zájemcům své tituly.
[ Nakladatelství Brána

10.00–10.50
SÁl RoSteMe S KnIhoU – PRavé Křídlo5

Warcraft v Česku (opět) vládne!
Fenomenální fantasy svět Warcraft u nás znovu naplno ožije spolu s velkofilmem Warcraft: První střet.
Než se tak stane, skotský autor William King pokřtí
románovou novelizaci snímku a vy se dozvíte vše
o chystaných knižních a komiksových novinkách.
Chybět nebudou ani kostýmovaní borci a borky!
[ FANTOM Print a Crew

10.00–10.50

aUtoRSKÝ SÁl – levé Křídlo2

František Novotný, Karel Franta: Čertoviny
+ CD Setkání s Karlem Čapkem
Začtěte se do knihy o různých podobách českého
čerta s čertovskými obrázky Karla Franty a čertovskými verši Františka Novotného. Dále vás František
Novotný a Luděk Munzar provedou výběrem z úspěšného rozhlasového cyklu sestaveného z Čapkových
novinových a knižních článků, esejů a myšlenek.
[ Radioservis, a.s.

10.00–10.50

ČtenÁřSKÝ SÁl – levé Křídlo

Křest 3. dílu oblíbených Antistresových
omalovánek pro dospělé
Křest 3. dílu českých Antistresových omalovánek pro
dospělé z dílny kreslířky Jolany Daňkové a novinářky
Lenky Tréglové je samozřejmě především pro fanoušky této antistresové metody. Zveme ale i omalovánkami nepolíbené! Přijďte si vymalovat antistresový
obrázek a zapomenout na trable.
[ Nakladatelský dům Grada

10.00–10.50
KlUb KnIžníCh ŠaMPIonů – PRavé Křídlo2

Ponrepo dětem – Lunapark filmových vynálezů
Lunapark filmových vynálezů je jedním z formátů vyvinutých přímo pro nedělní projekce Ponrepo dětem,
které mají za cíl přiblížit nejmenším divákům principy
a historii kinematografie. V lunaparku se společně
vydáváme do dob před vznikem filmového pásu, do
dob prekinematografických aparátů. Návštěvníci mohou vytvořit vlastní animovanou sekvenci a tu rozpohybovat pomocí praxinoskopu, zoetropu, phorolytu a
laterny magiky. Na základě vlastní zkušenosti přibli-

žuje Lunapark filmových vynálezů principy pohyblivého obrazu.
[ Freecinema ops v rámci kampaně Rosteme s knihou

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)

Arnošt Goldflam: O nepotřebných věcech
a lidech
Autorské čtení členů Českého PEN klubu.
[ Český PEN klub

10.00–11.00

vaříMe S KnIhoU – FoyeR6

Uvařte podle Fotokuchařky Josefa Drábka
Úspěšný kuchař a bloger Josef Drábek představí kuchařku se svými oblíbenými a ověřenými recepty
z Čech i ze světa a uvaří jeden z nich. Ve fotokuchařce je vše velice jednoduše popsané a doplněné nafocenými postupy krok za krokem, jako by s vámi
pokaždé vařil její autor.
[ Nakladatelský dům Grada

10.00–11.00

P208 – PRavé Křídlo

Agátina cesta k dokonalé postavě
Jak vypadat co možná nejlépe, ale zůstat u toho
zdravá a silná. Žádné vyčerpávající diety, u kterých
padáte hlady. Pořádně se najíst! Ale pozor – není
jedno čeho. A také pořádně se hýbat. Ale pozor –
není jedno jak! Agáta Prachařová a MUDr. Jana Krátká v kreativní debatě na téma, které zajímá každou
ženu.
[ Albatros Media a.s.

10.00–11.50

velKÝ SÁl – Střední hala14

Severská čtenářská výzva – finále
V napínavé vědomostní soutěži se osm finalistů Severské čtenářské výzvy #ReadNordic utká o zájezd
do Skandinávie a další hodnotné ceny. Přijďte podpořit své favority a vyzkoušet si alespoň nanečisto své
znalosti severské literatury! Věcné ceny jsou připraveny i pro vylosované diváky.
[ #ReadNordic
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10.00–11.50

S201 – Střední hala12

Dopoledne s Andersenem
Workshop pro děti a rodiče inspirovaný příběhy slavného dánského autora. Jako odměnu za splnění aktivit si děti odnesou speciální pexeso na motivy pohádek Hanse Christiana Andersena.
[ #ReadNordic a Skandinávský dům Brno
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10.00–12.00

l001 – levé Křídlo

Zdeněk Pavlis, Pavel Procházka, Miloslav Jenšík,
Stanislav Zikmund: S Olympií ve světě sportu
Olympia uvede sérii úspěšných publikací zabývajících
se historií českého sportu a jeho významných osobností. Svá literární díla zde představí skupina předních českých sportovních historiků a novinářů za
účasti známých tváří českého sportu.
[ Olympia

l213 – levé Křídlo

Jan Schmid, Jiří Korn a Paulína Labudová
Autogramiáda osobností Studia Ypsilon v souvislosti
s publikací Sežeňte Mozarta s fotografiemi Jiřího
Kottase.
[ Studio Ypsilon Praha

11.00
S202 – Střední hala153

Johanna Sinisalo: Jádro Slunce
autogramiáda
Autogramiáda finské autorky sci-fi a fantasy literatury, které v nakladatelství Odeon vyšla kniha Jádro
Slunce. Mrazivá antiutopie o upadající západní společnosti 21. století, která se přetvořila v autokratickou republiku, připomíná nejslavnější díla tohoto
žánru.
Tlumočeno: čeština, finština
[ Euromedia Group – Odeon

11.00

l002 – levé Křídlo

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

11.00

l824 – levé Křídlo2

Luděk Munzar a František Novotný
autogramiáda
Herec Luděk Munzar a básník, textař a rozhlasák
František Novotný.
[ Český rozhlas a Radioservis, a.s.
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l304 – levé Křídlo

Magda Váňová – setkání
[ Nakladatelství Šulc – Švarc

11.00

P108 – PRavé Křídlo

Představení Měsíce věží a rozhleden ČR
Představení včetně sběratelských 4pohlednic s Pavlem Pavlem a Josefem Švejkem.
[ Jižní Čechy pohádkové

11.00

P001 – PRavé Křídlo

Hana Whitton – autogramiáda
[ Alpress

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

10.30–11.30

11.00

11.00

Miloslav Uličný: Pražské romancero
Autorské čtení členů Českého PEN klubu.
[ Český PEN klub

11.00–11.50

lIteRÁRní SÁl – PRavé Křídlo

Cestovatelská legenda Miloslav Stingl
Přijďte si poslechnout, jak vzniká první autorizovaná
biografie Miloslava Stingla. Tajemství je prolomeno!
Legendární cestovatel konečně prozradí detaily ze
svého pozoruhodného života. Za účasti autora Adama Chrousta i samotného Miloslava Stingla.
[ Nakladatelství JOTA

11.00–11.50
SÁl RoSteMe S KnIhoU – PRavé Křídlo2

Herkules a strašidla – kočičí příběh
Alžběty Dvořákové
Výtvarná soutěž o nejpůsobivější strašidlo nebo nejkouzelnějšího kočičího ducha doprovázená autorským
čtením z dětské knihy Herkules a strašidla. Alžběta
Dvořáková odhalí, jak se z pohodlného pražského kocoura Herkula stane na venkovské půdě hrdina.
[ Portál, s.r.o.

11.00–11.50

aUtoRSKÝ SÁl – levé Křídlo

Klára Mandausová – křest knihy
Křest knihy spojený s besedou ke knize Kláry Mandausové s názvem My dokonalé. Knihu pokřtí Vanda
Hybnerová a Mirka Zlatníková (Vopavová).
[ Mladá fronta, a.s.

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

3

Tibor Kiss Noé: Už máš spát
prezentace knihy
Druhý román maďarského spisovatele Tibora Kisse
Noé vyšel v Maďarsku v roce 2014 a sklidil velmi
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11.00–12.00

l401 – levé Křídlo

Kubátová Táňa – autogramiáda
Srdečně vás zveme na autogramiádu oblíbené autorky, která představí své nové knížky.
[ Pavel Dobrovský – Beta s.r.o.

[ Maďarský institut Praha a Protimluv

11.00–12.00

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

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

[ Cesta domů

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

Rok (Knihovny Václava) Havla
Přelet nad knižními novinkami z produkce Knihovny
Václava Havla, spojený s představením projektů probíhajících pod hlavičkou Havel@80.
[ Knihovna Václava Havla

11.00–11.50

ČtenÁřSKÝ SÁl – levé Křídlo

O umění s rozumem II
Uvedení volného pokračování úspěšné publikace, ve
které se exaktní vědci svěřovali se svým vztahem
k umění. Nový projekt vychází z příspěvků mezinárodní konference konané na podzim 2015 v Praze.
O knize promluví editor Miroslav Zelinský.

[ Nakladatelství Atlantis

11.00–12.00

l413 – levé Křídlo

Ivan Kraus – autogramiáda
Spisovatel Ivan Kraus bude podepisovat nejen svou
nejnovější knihu Klub šampionů. Knihy Ivana Krause
přinášejí do českého humoru osobitě pojaté téma
rodinných vztahů a jsou doprovozené ilustracemi
Adolfa Borna.
[ Nakladatelství Academia

11.00–12.00

P105 – PRavé Křídlo

Jiří Grygar: Knihy a hvězdy – autogramiáda
a představení nové knihy
Astronom a astrofyzik Jiří Grygar je znám svými úžasně poutavými přednáškami. Jedna z nich, která se
týkala nejen astronomie, ale hlavně knížek, se stala
základem této knihy. Její součástí jsou i Písně kosmické od Jana Nerudy. Proč? To prozradí Jiří Grygar
ve své novince.
[ Cykloknihy s.r.o.

[ Nakladatelství Host a AMU

11.00–12.00

11.00–11.50
KlUb KnIžníCh ŠaMPIonů – PRavé Křídlo2

Žeryk to spočítá
Křest malé knížky pro malé čtenáře. Autorská a výtvarná dílnička Hanky Jelínkové a Venduly Hegerové:
společné čtení a kreslení, počítání, rébusy, omalovánky, modelína. Knížky pro vylosované výherce.
[ Naše kniha v rámci kampaně Rosteme s knihou

11.00–12.00

FantaSy & SCI-FI – PRavé Křídlo5

10 let české sci-fi/fantasy knižní řady
Agent John Francis Kovář
Pojďte se podívat do historie, současnosti i budoucnosti největší české sci-fi a fantasy knižní řady Agent
JFK. Seznamte se s většinou autorů a autorek neuvěřitelných dobrodružství agenta Johna F. Kováře
a jeho přátel, Andrey Villefortové a Vincenta Vegy.
Navštivte fantastické světy Agentury E. F. Účinkují Jiří
W. Procházka, Miroslav Žamboch, Vlado Ríša, Františka Vrbenská, Míla Linc, Karolína Francová a další.

P208 – PRavé Křídlo

Skryté tajemství deníků Ondřeje Sekory
Ondřej Sekora, nezaměnitelný spisovatel a ilustrátor
knih pro děti i dospělé, byl nucen nastoupit na konci
války do pracovního tábora v Německu. Později se
k této neblahé epizodě svého života nerad vracel, ale
za pobytu v pracovních lágrech si psal deník slovem
i obrazem. Dosud nepublikované deníky tvůrce Ferdy
Mravence představí historik českého komiksu Tomáš Prokůpek.
[ Albatros Media a.s.

11.00–12.00

P409 – PRavé Křídlo2

Wifina 2
Druhý díl zábavné encyklopedie pro zvídavé holky
a kluky. Představení knihy, autogramiáda autorů Petry Braunové a Tomáše Hořavy a dětských moderátorů pořadu Wifina Jakuba, Kariny, Terezy, Matěje a Veroniky. Moderuje Honza Musil.
[ Česká televize – Edice ČT

[ Triton
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Martin Myšička a Vážení truchlící
Vážení truchlící a ostatní hosté je kniha, nad kterou
se většina těch, kteří ji otevřou, hlasitě směje. Knížka nechtěného veselí z krematoria. Je to možné? Je.
Knihu v lehkém scénickém kabátku představí herec
Martin Myšička a violista Matěj Kroupa.

l407 – levé Křídlo

DENNÍ PROGRAMY

pozitivní odezvu u kritiky i čtenářů. Děj knihy se odehrává v jedné malé východomaďarské osadě a v jejím centru stojí sedm mužů a jedna dospívající dívka.
Knihu v českém překladu Jiřího Zemana vydává Protimluv pod názvem Už máš spát. Prezentace se zúčastní autor i překladatel.
Tlumočeno: čeština, maďarština

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

11.30–12.00

12.00–12.30

Pen KlUbovna – PRavé Křídlo (balKon vPRavo)

Lydie Romanská: Za zády Řím
Autorské čtení členů Českého PEN klubu.
[ Český PEN klub

[ Mladá fronta, a.s.
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11.30–12.30
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l301 – levé Křídlo

Klára Mandausová – autogramiáda
Autogramiáda spisovatelky Kláry Mandausové k její
nové knize My dokonalé.

vaříMe S KnIhoU – FoyeR6

12.00–12.50

velKÝ SÁl – Střední hala

Radka Vrzalová se spoustou rad o lepku
a receptů i bez mléka a vajec
Navštivte rychlokurz bezlepkového vaření v domácích podmínkách pro začátečníky. Radka Vrzalová
vám poradí, jak se „bezlepkově chovat“, čeho si všímat při nakupování, co se dá a nedá sehnat v českých podmínkách a mnoho dalšího. A samozřejmě
na ukázku uvaří dva z báječných receptů.

Dominik Landsman: Deníček moderního fotra 2
beseda
Pokračování dnes již kultovního Deníčku moderního
fotra vyšlo v rámci loňské Knihománie a stalo se
bestsellerem stejně jako první díl. Zápisky o útrapách otce na mateřské dovolené mají zkrátka
úspěch a právem svému autorovi vynesly ocenění
Bloger roku 2015.

[ Nakladatelský dům Grada

[ Euromedia Group – Ikar

12.00

12.00–12.50

12.00

PRoStoR Před PRůMySlovÝM PalÁCeM
U MInI Pojízdné KnIhovny oSKaR

Ze života knihovníka
Co tvoří správného knihovníka? Maso, kosti, vědomosti! Ano, navzdory zdání, knihovníci jsou opravdu
jen lidé a mají běžné starosti. Pojďme se podívat
opět za naší oblíbenou hrdinkou Spytihněvou Knihomolovou a poodhrňme ve vší slušnosti roušku tajemství jejího života. Divadelní soubor MKP Vý; v novém
a nevídaném autorském počinu. V případě vytrvalého deště se představení nekoná.
[ Městská knihovna v Praze

12.00

l824 – levé Křídlo

Jiří Lábus – autogramiáda k CD James Herriot:
Psí historky
Známá divadelní, televizní a rozhlasová osobnost.
[ Český rozhlas a Radioservis, a.s.

12.00

P001 – PRavé Křídlo

Otilie Grezlová a Petra Klůfová – autogramiáda
[ Alpress

12.00

P601 – PRavé Křídlo

Kateřina Bečková – autogramiáda
Autorka publikace Praha a řeka.
[ Nakladatelství Karolinum

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

Jakub Fišer: Já Amadeus
Autorské čtení členů Českého PEN klubu.
[ Český PEN klub

lIteRÁRní SÁl – PRavé Křídlo

Silvestr Lavrík a Maroš Krajňak
Přijďte si poslechnout literární diskuzi se zajímavou
dvojicí slovenských spisovatelů, kteří vám představí
své dvě knihy Zu a Carpathia vydané v českých překladech.
[ Literárne informačné centrum

12.00–12.50

SÁl RoSteMe S KnIhoU – PRavé Křídlo

Neuvěřitelné skutečnosti
Překvapivé informace o neuvěřitelných objevech dokládá autor Arnošt Vašíček nejnovějšími vědeckými
poznatky a množstvím průkazného dokumentárního
materiálu ze svých badatelských cest. Moderuje Jitka Saturková.
[ Česká televize – Edice ČT

12.00–12.50

aUtoRSKÝ SÁl – levé Křídlo

Osm múz mého života
Knižní rozhovor s Josefem Kouteckým, zakladatelem
české dětské onkologie, se nevěnuje pouze medicíně. V dialogu s novinářkou Martinou Riebauerovou
pan profesor vypráví o svých životních múzách: medicíně, fauně, hudbě, češtině, Praze, starožitnostech,
víře a milované ženě.
[ Vyšehrad

12.00–12.50
KoMoRní SÁl – PRavé Křídlo (balKon vlevo)8

Vzbouřená města: Varšava 1944 /
Vratislav 1981
Město jako bitevní pole v konfrontaci mezi společností a totalitním režimem jsou námětem dvou knih,
které vydalo sdružení PANT Chtěli jsme být svobodní… Příběhy z Varšavského povstání a Tvrz. Bojující
Solidarita. O vzbouřených městech diskutují Petruška Šustrová a Maciej Ruczaj.
[ Svět knihy, s.r.o. a Polský institut v Praze
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Jak zábavně a efektivně procvičit angličtinu
doma i ve škole?
Angličtina-hry.cz a jazykový projekt Lingua Ludus vás
zvou na názorné představení autorských anglických
her. Znáte je z dětství, ale díky jednoduchým úpravám si děti i dospělí mohou procvičit a upevnit anglickou gramatiku i slovní zásobu.
[ Angličtina-hry

12.00–12.50

ČtenÁřSKÝ SÁl – levé Křídlo2

Ostrov snění – barevné putování po Tchaj-wanu
na stránkách příběhu kmene Atayalů
Workshop pro děti s ilustrátorem a malířem Tomášem Řízkem. Kreslení pastelem a tužkou a povídání
o Tchaj-wanu a jeho domorodých kmenech nad
stránkami knihy tchaj-wanské spisovatelky Chialu
Dargaw Sestřelte slunce.
[ Tchajpejská hospodářská a kulturní kancelář, Praha

12.00–12.50

KlUb KnIžníCh ŠaMPIonů – PRavé Kř.

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

12.00–13.00

FantaSy & SCI-FI – PRavé Křídlo5

Kroniky karmínových kamenů, Bruncvík
a Dobrodruh
Historie poskytuje fantastickým příběhům bohatou
inspiraci, jak dokazují čtvrtý svazek exotických dobrodružství Františka Franty a román Bruncvík a nagyery
ze série Legendy o Bruncvíkovi. Odhalíme i tajemství
rytíře se lvem! Účinkují Františka Vrbenská, Vlado
Ríša a Leonard Medek.
[ XB-1

12.00–13.00

l210 – levé Křídlo

Petra Soukupová – autogramiáda
[ Nakladatelství Host

12.00–13.00

P105 – PRavé Křídlo

Jiří Štekl: Rozhlednovým rájem – autogramiáda
a představení nových rozhleden
Rozhledny jsou fenoménem doby a Jiří Štekl patří
mezi jejich dokonalé znalce. Všechny u nás postavené rozhledny nejen osobně navštívil, ale i nádherně
nakreslil a popsal. Jeho knihy dosahují opakovaných
vydání a staly se nepostradatelné pro plánování výletů.

12.00–13.00

P208 – PRavé Křídlo

Trilogie Tajemství pěti světadílů
od Ondřeje Neffa
Trilogie Tajemství pěti světadílů od Ondřeje Neffa vychází v exkluzivním dárkovém boxu. Společně s autorem ji pokřtíme a představíme si jeho další připravované knihy. Nechte si podepsat svou oblíbenou knihu.
[ Albatros Media a.s.

12.00–13.50
lIteRÁRní KavÁRna – PRavé Křídlo (balKon vlevo)

3

Jak napsat dobrý román?
O psaní v dnešní době, moci a možnostech internetu, vlivu čtenářů či o tom, jak je to s humorem v německy psané literatuře, hovoří a ze svých knih čtou
Dagny Gioulami, Jochen Schmidt a Cornelia Travnicek. Moderuje autorka a novinářka Alice Horáčková.
Pořad je součástí literárního programu „Das Buch“
– prezentace německy psané literatury Německa,
Rakouska a Švýcarska.
Tlumočeno: čeština, němčina
[ Goethe-Institut, Rakouské kulturní fórum v Praze
a Švýcarské velvyslanectví v České republice

12.15–13.00

l001 – levé Křídlo

Václav Junek: Když se řekne „Maginotka“
Maginotova linie je všem dobře známá, přesto o ní
víme velmi málo. Václav Junek představí v rámci veletrhu svoji novou knihu Osudový omyl generála Maginota, která pojednává nejen o Maginotově linii, ale
také o dalších liniích opevnění v Evropě, s nimiž ji
porovnává. Představení knihy je spojeno s autogramiádou všech jeho titulů vydaných v Olympii.
[ Olympia

12.30–12.55

S201 – Střední hala14

Soutěž o nejlepší recenzi na severskou
knihu – slavnostní vyhlášení
Ceny nejlepším recenzentům z řad středoškolských
studentů předají zástupci severských velvyslanectví
v Praze, Skandinávského domu, časopisu iLiteratura
a partnerských firem. Ceremoniál doplní čtení z vítězných recenzí.
[ #ReadNordic a Skandinávský dům, z. s.

12.30–13.00
Pen KlUbovna – PRavé Křídlo (balKon vPRavo)

Alois Marhoul: Krutá pravda o dinosaurech
Autorské čtení členů Českého PEN klubu.
[ Český PEN klub

[ Cykloknihy s.r.o.
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13.00

13.00–13.45

13.00

S202 – Střední hala

Dominik Landsman: Deníček moderního fotra 2
autogramiáda
[ Euromedia Group – Ikar

P615 – PRavé Křídlo5

Tereza Matoušková – autogramiáda
Mladá autorka fantastiky bude podepisovat novinku
Děti vánice i starší knihy ze světa Podmoří. Podpis
můžete získat i od ilustrátorky Dětí vánice Aleny Kubíkové.
[ Nakladatelství Epocha

SOBOTA 14. 5.

13.00

l002 – levé Křídlo7

Milan Macho – autogramiáda
Známý sportovní novinář a autor knih z fotbalového
prostředí bude podepisovat své poslední knihy, především detektivní příběh Fotbal v drápech smrti.
[ Nakladatelství Brána

13.00

P601 – PRavé Křídlo

Jan Royt – autogramiáda
Autor publikace Praha Karla IV.

DENNÍ PROGRAMY

Setkání s Ulfem Starkem
Beseda s hvězdným švédským autorem literatury pro
děti a mládež, prezentace knihy Kouzelné tenisky
mého kamaráda Percyho, autogramiáda.
Tlumočeno: švédština, čeština
[ #ReadNordic

13.00–13.30
Jarda Červenka: Plavba, která vejde do dějin
Autorské čtení členů Českého PEN klubu.
[ Český PEN klub

l502 – levé Křídlo

Jiří Slíva – autogramiáda
Autor podepisuje své nové album Nemysli na to.
[ Galén

P409 – PRavé Křídlo

[ Česká televize – Edice ČT

l402 – levé Křídlo

Dalibor Vácha – autogramiáda
V knize Ostrovy v bouři – Každodenní život čs. legií
v ruské občanské válce (1918–1920) se uprostřed
válkou a revolucí rozvráceného Ruska odehrává další
dějství dramatického příběhu československých dobrovolců, započatého v knize Bratrstvo.
[ Nakladatelství Epocha
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13.00–13.50
SÁl RoSteMe S KnIhoU – PRavé Křídlo2

Cesta pohádkovým labyrintem
Na cestě čekají úkoly a otázky, které musí děti splnit,
aby se dostaly k princezně a odměnám. Při putování
se seznámí s autorkou Pohádek pro společné čtení
Alenou Vorlíčkovou, ilustrátorkami a dalšími členkami pohádkového týmu a jejich přáteli.
[ Pohádky pro společné čtení v rámci kampaně
Rosteme s knihou

Neuvěřitelné skutečnosti – autogramiáda
Arnošt Vašíček podepisuje své knihy a odpovídá na
individuální dotazy milovníků záhad.
Moderuje Jitka Saturková.

13.00–13.45

lIteRÁRní SÁl – PRavé Křídlo13

Do hlubin severských dějin
O mrazivé, temné a velmi inspirativní severské historii a své tvorbě, která z ní vychází, pohovoří finská
autorka Katja Kettu (Porodní bába, Sběratel dýmek),
dánský autor Kim Leine (Proroci z fjordu Věčnosti)
a islandský autor Sjón (Syn stínu, Měsíční kámen,
Múza z lodi Argó).
Tlumočeno: čeština, angličtina
[ #ReadNordic

Pen KlUbovna – PRavé Křídlo (balKon vPRavo)

13.00–13.30

Hvězdy české krimi
V rámci jednoho z hlavních témat letošního veletrhu,
kterým je „Fenomén krimi“, se návštěvníkům představí současné hvězdy české detektivky Michaela
Klevisová, Josef Klíma, Štěpán Kopřiva a Michal Sýkora. Nebude chybět ani herecká „guest star“ z populárního televizního krimi seriálu!

13.00–13.50

S201 – Střední hala123

13.00–13.30

velKÝ SÁl – Střední hala7

[ Svět knihy, s.r.o. a Tomáš Němec

[ Nakladatelství Karolinum

13.00–13.25

13.00–13.50

13.00–13.50

aUtoRSKÝ SÁl – levé Křídlo

Karel Hvížďala – beseda
Beseda s Karlem Hvížďalou nad jeho novou knihou
Evropa, Rusko, teroristé a běženci za účasti významných hostů. Hudební doprovod Jiří Suchý a Jitka Molavcová.
[ Mladá fronta, a.s.

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

3

Provokující klasika Tadeusze Dąbrowského
Za svého nástupce označil Dąbrowského jeden
z „velkých mistrů“ Tadeusz Różewicz. Básník navazuje na metafyzickou tradici v polské poezii, s jejími
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13.00–13.50 MalÝ SÁl – PRavé Křídlo (balKon vlevo)
Vyhledávání a podpora literárních talentů v ČR
Literární agentura MÁM TALENT vyhledává a podporuje nové literární talenty. Co nabízí začínajícím autorům a co nakladatelům? Obohaceno o autorská čtení z prvotin, které byly v zastoupení agentury vydány.
[ Literární agentura MÁM TALENT, s.r.o.

13.00–13.50

ČtenÁřSKÝ SÁl – levé Křídlo

Petra Dvořáková: Sítě
Držitelka ocenění Magnesia Litera, autorka úspěšných publicistických knih Proměněné sny a Já jsem
hlad a dvou knih pro děti představí svoji první beletristickou knihu pro dospělé Sítě. Příběhy (ne)sebevědomí. Uvádí Martin Stöhr.

vaříMe S KnIhoU – FoyeR6

Vaše strava = kvalita života
20 úspěšných let titulu Vaříme dětem chutně a zdravě. Novinky i stálice ve zdravé výživě dětí, žen před,
během a po menopauze a ve výživě aktivních žen
i mužů až do seniorského věku. Prezentace nové knihy. Ochutnáte prima pochoutky Pavly Momčilové.
[ Medica Publishing – Pavla Momčilová

13.00–14.00

l401 – levé Křídlo

Jan Cimický – autogramiáda
Známý český autor poutavých knih MUDr. Jan Cimický bude podepisovat svou novou knihu Ve stínu Draka.
[ Pavel Dobrovský – Beta s.r.o.

13.00–14.00

l406 – levé Křídlo

Miroslav Boček: Příliv – autogramiáda
[ Novela bohemica

[ Nakladatelství Host

13.00–14.00

13.00–13.50

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

KlUb KnIžníCh ŠaMPIonů – PRavé Křídlo2

Vyrobte si audioknihu s Jiřím Lábusem
Audioknihy frčí. Přijďte si s dětmi do tvůrčí dílny s Jiřím Lábusem vyzkoušet, jak se audioknihy připravují,
zvučí, namlouvají a ilustrují. V našem zvukovém studiu vládne fantazie a zábava!
[ Tympanum s.r.o. audioknihy v rámci kampaně Rosteme
s knihou

13.00–13.50

S114 – Střední hala

Autogramiáda knih pro české a tchaj-wanské
čtenáře z nakladatelství Mi:Lù Publishing
Ilustrátor a malíř Tomáš Řízek bude podepisovat knihy pro české a tchaj-wanské čtenáře vydané nejen
nakladatelstvím Mi:Lù Publishing v češtině a čínštině.
[ Tchajpejská hospodářská a kulturní kancelář, Praha

13.00–14.00

FantaSy & SCI-FI – PRavé Křídlo5

Jak se dělá audiokniha. Křest audioknihy
z cyklu Koniáš
Fenomén současnosti: zvukové knihy aneb Jak se
tvoří, jak se vybírají vypravěči (narátoři), jak se nahrávají a jak se prodávají audioknihy. Uslyšíte ukázky
z audioknih a bude se křtít audionovinka od Miroslava Žambocha. Účinkují Jiří W. Procházka, Radek Volf
a Miroslav Žamboch.
[ Walker&Volf

SOBOTA 14. 5.

[ Polský institut v Praze

13.00–14.00

l407 – levé Křídlo

[ Nakladatelství Atlantis

13.00–14.30

l001 – levé Křídlo

Václav Klaus a Jiří Weigl: Stěhování národů
Malá rozsahem, ale důležitá obsahem, to je kniha
Stěhování národů od Václava Klause a Jiřího Weigla,
pojednávající o příčinách a důsledcích současné migrační krize. Tento úspěšný titul se dočkal v krátkém
období od Vánoc do února hned tří dotisků. Autoři
představí svoji knihu a budou diskutovat se čtenáři.
[ Olympia

13.00–14.30

P208 – PRavé Křídlo

Laskavý humor Ivanky Deváté
Celý život se věnovala herectví. Pak odešla do důchodu a začala psát. V nakladatelství Motto patří
k nejprodávanějším českým autorkám. O životě,
o herectví i o psaní povídek si popovídáme s oblíbenou herečkou a spisovatelkou Ivankou Devátou.
[ Albatros Media a.s.

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

Marcella Marboe: Utrpení docenta H.
Autorské čtení členů Českého PEN klubu.
[ Český PEN klub
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„velkými tématy“ střetu pomíjivosti a věčnosti, ducha a hmoty. Dąbrowski představí svou sbírku Černý
čtverec.
Tlumočeno: čeština, polština

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

13.30–14.30

P409 – PRavé Křídlo2

Tajemství srdce
aneb Pohádka o dvou královstvích – laskavého
a spravedlivého krále Slavomíra a zlého a zpupného
krále Murdychora, ale hlavně o Jiříkovi a Zlatovlásce.
Scénické čtení z nové knihy Šárky Váchové a autogramiáda autorky. Účinkují herci divadla Puls. Moderuje
Jitka Saturková.

DENNÍ PROGRAMY

SOBOTA 14. 5.

[ Česká televize – Edice ČT

14.00

„Das Buch“ – prezentace německy psané literatury
Německa, Rakouska a Švýcarska.
Tlumočeno: čeština, němčina
[ Goethe-Institut, Rakouské kulturní fórum v Praze a
Švýcarské velvyslanectví v České republice

14.00–14.30

l301 – levé Křídlo

Karel Hvížďala – autogramiáda
Autogramiáda Karla Hvížďaly ke knize Evropa, Rusko,
teroristé a běženci.
[ Mladá fronta, a.s.

14.00

PRoStoR Před PRůMySlovÝM PalÁCeM
U MInI Pojízdné KnIhovny oSKaR

Ze života knihovníka
Co tvoří správného knihovníka? Maso, kosti, vědomosti! Ano, navzdory zdání, knihovníci jsou opravdu
jen lidé a mají běžné starosti. Pojďme se podívat
opět za naší oblíbenou hrdinkou Spytihněvou Knihomolovou a poodhrňme ve vší slušnosti roušku tajemství jejího života. Divadelní soubor MKP Vý; v novém
a nevídaném autorském počinu. V případě vytrvalého deště se představení nekoná.

14.00–14.30

l502 – levé Křídlo

Vladimír Veit – autogramiáda
Autor podepisuje svá CD a vzpomínkovou knihu Ještě
to neskončilo.
[ Galén

14.00–14.50

velKÝ SÁl – Střední hala73

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

Sandra Brown – beseda s celosvětovou
megastar na poli romantické literatury
a poutavých thrillerů
Americká spisovatelka Sandra Brown je autorkou desítek bestsellerů New York Times. Žije na svém ranči
v Texasu a věnuje se psaní a cestování. Dávno si
získala věrné čtenáře svými milostnými příběhy i romány s detektivní zápletkou a v současnosti uchvacuje svými vynikajícími thrillery.
Tlumočeno: čeština, angličtina

[ Nakladatelství Brána

[ Euromedia Group – Ikar

[ Městská knihovna v Praze

14.00

l002 – levé Křídlo

14.00

P601 – PRavé Křídlo

František Šmahel – autogramiáda
Autor publikace Alma mater Pragensis.
[ Nakladatelství Karolinum

14.00–14.25

S201 – Střední hala13

Katja Kettu, Kim Leine a Sjón – autogramiáda
Své knihy podepisují autoři (nejen) historických románů z Finska, Dánska a Islandu.
Tlumočeno: čeština, angličtina

14.00–14.50
SÁl RoSteMe S KnIhoU – PRavé Křídlo173

Yrsa Sigurðardóttir – beseda
s islandskou královnou krimi
Islandská autorka krimi a duchařských thrillerů, Yrsa
Sigurðardóttir, opět navštíví Prahu, aby českým čtenářům představila svou novou knihu Pamatuji si vás
všechny a pohovořila s nimi. Po besedě následuje
autogramiáda na stánku L104.
Tlumočeno: čeština, islandština
[ Metafora

[ #ReadNordic

14.00–14.50 aUtoRSKÝ SÁl – levé Křídlo12

14.00–14.30
Ivan Binar: Peckova jáma
Autorské čtení členů Českého PEN klubu.

Gorila a já – scénické čtení Lukáše Hejlíka
Lukáš Hejlík v projektu LiStOVáNí zdramatizoval knížku
Fridy Nilsson Gorila a já. Zveme vás na premiéru. Představíme další novinku autorky Piráti z ledového moře.

[ Český PEN klub

[ Portál, s.r.o.

Pen KlUbovna – PRavé Křídlo (balKon vPRavo)

14.00–14.30

S119 – Střední hala3

Dagny Gioulami, Jochen Schmidt a Cornelie
Travnicek – autogramiáda
Společná autogramiáda autorů k pořadu Jak napsat
dobrý román? Pořad je součástí literárního programu
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14.00–14.50
lIteRÁRní KavÁRna – PRavé Křídlo (balKon vlevo)

Etela Farkašová
Přijďte si poslechnout významnou slovenskou filozofku, spisovatelku a poetku, která představí svojí nove-
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14.00–14.50
KoMoRní SÁl – PRavé Křídlo (balKon vlevo)

Knihy, časopisy, noviny. Kdo z tisku přežije?
Debata s komentátory Týdeníku Echo a zástupci
prestižního knižního vydavatelství o tom, jak digitální
technologie ohrožují prodej tištěných publikací. Zdá
se, že knihy jsou ohroženy nejméně, naopak je tomu
u deníků. Proč tomu tak je?
[ Echo Media a.s.

14.00–14.50
2

Křest knihy Veroniky Válkové Karel IV.
na výročí 700 let od jeho narození
Naše hrdinka Bára se svým Kouzelným atlasem putování časem zavítá tentokrát do středověku, do
doby slavného českého krále a císaře Svaté říše římské, Karla IV. Pokřtěte s Veronikou Válkovou další
skvělou knihu právě na výročí 700 let od narození
panovníka Karla IV.
[ Nakladatelský dům Grada

ČtenÁřSKÝ SÁl – levé Křídlo8

Daniela Šafránková: Bydlim v Nuslích
Druhá próza výtvarnice Daniely Šafránkové je ještě
ambicióznější než její prvotina Anísa. S atypickým
a kompozičně zajímavým románem vás seznámí
sama autorka.
[ ARGO spol. s r.o.

14.00–14.50
KlUb KnIžníCh ŠaMPIonů – PRavé Křídlo2

Roztanči svou Popelku – filmová
a výtvarná dílna NFA
Jaké vynálezy předcházely filmu? V dílně se s nimi
seznámíme a vytvoříme vlastní krátké příběhy o Popelce. Dílna je určena všem bez věkového omezení.
Vítáni jsou i dospělí. Pro nejmenší budou připraveny
omalovánky a vystřihovánky.
[ Národní filmový archiv

14.00–14.50

S101 – Střední hala3

Tadeusz Dąbrowski – autogramiáda
Černý čtverec (2009) je považován za Dąbrowského
nejlepší sbírku, získal za ni prestižní Cenu Kościelských a byl také nominován na cenu Nike. Nyní tuto
knihu vydává nakladatelství Větrné mlýny v překladu
Jiřího Červenky.
Tlumočeno: čeština, polština
[ Polský institut v Praze

FantaSy & SCI-FI – PRavé Křídlo58

Kladivo na čaroděje jde do finále
Autoři Kladiva na čaroděje seznámí své čtenáře s minulostí, současností i budoucností oblíbené akční urban fantasy série. Velké finále, a co bude dál? Účinkují Jiří Pavlovský, Martin D. Antonín, Darek Šmíd, Jakub
Mařík a Ondřej Nečas. Moderuje Boris Hokr.
[ Nakladatelství Epocha

14.00–15.00

l002 – levé Křídlo

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

MalÝ SÁl – PRavé Křídlo (balKon vlevo)

14.00–14.50

14.00–15.00

14.00–15.00

l406 – levé Křídlo

Jan Prchal – autogramiáda
Autor ve dvou knihách převyprávěl dvě stovky pověstí
z Polné a okolí.
[ Novela bohemica

14.00–15.00

l113 – levé Křídlo

Jiří Petráček: Kreslíř komiksů z nejpilnějších
Setkání s kreslířem, jehož komiksy se objevovaly na
stránkách časopisů ABC, SEDMIČKA a jiných.
[ Nakladatelství Josef Vybíral

14.00–15.00

l203 – levé Křídlo2

Autogramiáda Lenky Rožnovské
Pohádky Lenky Rožnovské můžete znát ze Sluníčka,
nebo z nabídky knížek s logem Bambook. Milé příběhy s dobrým koncem a krásnými ilustracemi vám
autorka sama přečte, můžete si s ní popovídat
a knížky vám na památku podepíše.
[ Nakladatelský dům Grada

14.00–15.00

l210 – levé Křídlo

Petra Dvořáková – autogramiáda
[ Nakladatelství Host

14.00–15.00

l407 – levé Křídlo

Jáchym Topol – autogramiáda
Jáchym Topol podepisuje román Sestra.
[ Nakladatelství Atlantis

14.00–15.20
aUthoRS’ loUnge – PRavé Křídlo (balKon vlevo)3

Slovinský knižní trh
Diskuzní setkání s paní Tanjou Tumou, jež představí zájemcům z řad české odborné veřejnosti současnou situaci na slovinském knižním trhu po zavedení zákona
o fixních cenách knih. / Tlumočeno: čeština, angličtina
[ Svět knihy, s.r.o.
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14.00–15.50

lIteRÁRní SÁl – PRavé Křídlo5

15.00

Marcela Remeňová: Rodina / Osm světů
slavnostní křest knihy
Mladá česká spisovatelka Marcela Remeňová představí III. díl z úspěšné akční fantasy série Osm světů.
Knihu pokřtí exkluzivní hosté – herečka Barbora
Šporclová Kodetová, režisér František Brabec a výtvarník Martin Zhouf, který pro knihu vytvořil obálku
i osm originálních ilustrací. Ukázky z Osmi světů přečtou herci Kryštof a Matěj Hádkovi. Celou akci i následující autogramiádu tvůrců uvede moderátorka
České televize Jolka Krásná.

15.00

[ Beltfilm

[ Nakladatelství Brána

14.30–14.55

S201 – Střední hala13

Prezentace knihy inuitských pověstí
O Igimarasussukovi, který jedl své ženy
Knihu představí dánská expertka Kirsten Thistedová
a překladatel Zdeněk Lyčka. V prezentaci zdůrazní
roli, kterou texty a ilustrace Árona z Kangequ hrají
v dnešním Grónsku, a osvětlí, jak mohou přispět
k pochopení dánsko-grónské historie.
Tlumočeno: čeština, dánština
[ #ReadNordic a nakladatelství Argo

S202 – Střední hala73

Sandra Brown – autogramiáda
Tlumočeno: čeština, angličtina
[ Euromedia Group – Ikar

15.00

l002 – levé Křídlo7

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

15.00

l104 – levé Křídlo173

Yrsa Sigurðardóttir – autogramiáda
Islandská autorka krimi a duchařských thrillerů bude
podepisovat svou novou knihu Pamatuji si vás všechny.
Tlumočeno: čeština, islandština
[ Metafora

15.00

l304 – levé Křídlo

Jan Cimický: Pavilon na zlatém návrší
autogramiáda

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

Alena Morávková: Pád do propasti
Autorské čtení členů Českého PEN klubu.
[ Český PEN klub

[ Nakladatelství Šulc – Švarc

15.00

l304 – levé Křídlo

Petr Prouza: Dřevěné ženy – autogramiáda
[ Nakladatelství Šulc – Švarc

14.30–15.30

vaříMe S KnIhoU – FoyeR16

Chutě švédského léta
Slunce, jahody a bílé noci neodmyslitelně patří
k symbolům krátkého švédského léta. Chcete-li se
inspirovat klasickými recepty oblíbeného svátku slunovratu Midsommar, nenechte si ujít pořad o vaření
spojený s malou ochutnávkou švédských specialit
a čtením z knihy Monse Kallentofta Food Junkie –
Posedlý jídlem.
[ #ReadNordic

14.30–15.30

Autogramiáda ilustrátorů dětských knížek
[ Cesta domů

15.00

P601 – PRavé Křídlo

Petr Čornej – autogramiáda
Autor publikace Historici, historiografie a dějepis.

P208 – PRavé Křídlo

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

Věra Nosková: Noblesa a styl
Autorské čtení členů Českého PEN klubu.
[ Český PEN klub

15.00–15.30

l502 – levé Křídlo

František Koukolík – autogramiáda
Autor podepisuje (nejen) druhé a rozšířené vydání
své knihy Češi.
[ Galén
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l711 – levé Křídlo2

[ Nakladatelství Karolinum

Píšící scénáristky na scéně
Co má Muž ve střídavé péči společného s Láskou?
Skutečný příběh, který přináší sám život. Alena
Müllerová a Irena Obermannová čtenářkám přiblíží
jak pozadí psaní svých knih, tak i zákulisí České televize, kde spolu aktuálně připravují komediální seriál
Trapný padesátky.
[ Albatros Media a.s.

15.00

7 FENOMÉN KRIMI 8 MĚSTO JAKO LITERÁRNÍ KULISA 6 VAŘÍME S KNIHOU 5 FANTASY & SCI-FI
P615 – PRavé Křídlo58

Autoři série Kladivo na čaroděje – autogramiáda
Jiří Pavlovský, Martin D. Antonín, Darek Šmíd, Jakub
Mařík, Ondřej Nečas – autoři oblíbené akční urban
fantasy série budou podepisovat své knihy.
[ Nakladatelství Epocha

Petra Nováka a George & Beatovens, Ricka Wakemana, Aphrodite´s Child, Jaroslava 99 a Kafka Bandu,
Camel, Juliana Jay Savarina a dalších. Pořadem provázi šéfredaktor knižní přílohy Literárních novin Biblio
a spolupracovník Radia Beat Jaroslav Císař.
[ Svět knihy, s.r.o.

15.00–15.50
l402 – levé Křídlo

Radim Uzel – autogramiáda
Známý sexuolog představí knihu Sexuální život slavných. O sexualitě slavných životopisci cudně mlčí.
Autor, byť není historik, se intimními životy celebrit
zabývá dlouho, takže historie má opět šanci být učitelkou života – tentokrát toho sexuálního.

MalÝ SÁl – PRavé Křídlo (balKon vlevo)

1

Mika Waltari a islám
Přednáška Markéty Hejkalové o vztahu světoznámého spisovatele k islámu, tak jak se projevoval v románech Krvavá lázeň a Šťastná hvězda.
[ Svět knihy, s.r.o. a Hejkal, s.r.o.

[ Nakladatelství Epocha

15.00–15.50

15.00–15.50

Jelena Čižovová: Čas žen
Významná ruská prozaička se ve své tvorbě obrací
k tématu sovětského dvacátého století a k životu
obyčejných lidí v toku národních dějin. Za román Čas
žen získala nejprestižnější ruské literární ocenění
Ruský Booker za nejlepší román v ruštině. Moderuje
Jakub Konečný.

SÁl RoSteMe S KnIhoU – PRavé Křídlo12

Švédské knihy pro děti a mládež
Podivuhodná cesta Nilse Holgerssona (Selma Lagerlöfová), Tajné Bratrstvo (Barbro Lindgren), Prababiččina pohovka (Anne Bengtsson) a Molly a Zuza (Klara
Persson) – švédské umělecké knihy pro děti a mládež v českém prostředí představí Meander spolu
s překladatelkami Dagmar Hartlovou a Violou Somogyi.
[ Meander Publishing v rámci kampaně Rosteme s knihou

15.00–15.50
lIteRÁRní KavÁRna – PRavé Křídlo (balKon vlevo)

1

Při nejzazším moři
Přednáška Heleny Březinové o díle dánského spisovatele H. Ch. Andersena a jeho recepci v českém prostředí, spojená se křtem knihy Při nejzazším moři, která
je souborem v češtině dosud nepublikovaných pohádek z pozůstalosti překladatele Františka Fröhlicha.

ČtenÁřSKÝ SÁl – levé Křídlo

[ Nakladatelství Host a Ruské středisko vědy a kultury
v Praze

15.00–15.50
KlUb KnIžníCh ŠaMPIonů – PRavé Křídlo2

Děti (se) fotí dobře
Přijďte si s dětmi zafotografovat a podívat se na
úpravy snímků na počítači. Zkusíte být pohotovým
sportovním fotografem. Během chvilky navštívíte jiná
místa (za pomocí počítačových úprav) a vyzkoušíte si
fotografování portrétu.
[ Vydavatelství Zoner Press v rámci kampaně Rosteme
s knihou

[ Nakladatelství Elg a Svět knihy, s.r.o.

15.00–16.00

15.00–15.50

Fantastické velehory a zvířata
Vyprávění a fotografie z cest, které se samy pohybují
na hranici fantazie. Cestovatel a břitký komentátor
Alexandr Rusevský vás na místě dostane až do Afriky
či Jižní Ameriky. Spatříte pyšné velehory i džungle.
Seznámíte se z bezpečné vzdálenosti i s fantastickými zvířaty a přitom se nebudete bát, protože v pořadu žádná živá zvířata nevystupují.

KoMoRní SÁl – PRavé Křídlo (balKon vlevo)

3

Mikołaj Łoziński: Kniha
Mikołaj Łoziński si získal i české publikum svým
úspěšným debutem Reisefieber. Po několikaleté odmlce se vrátil mini-románem s úsporným názvem
Kniha. Autor v ní ze zlomku minulosti rekonstruuje
komplikované a bolestné vztahy svých rodičů a prarodičů.
Tlumočeno: čeština, polština
[ Polský institut v Praze

15.00–15.50

aUtoRSKÝ SÁl – levé Křídlo

Literatura a rock
Představení hudebních děl tuzemských i zahraničních skupin a interpretů, jež jsou inspirována literaturou. Zazní komentované ukázky z tvorby The Beatles,

FantaSy & SCI-FI – PRavé Křídlo

[ XB-1

15.00–16.00

l113 – levé Křídlo

Vlastislav Toman: Strážci, 1967–2017
Setkání s dlouholetým bývalým šéfredaktorem časopisu ABC, při příležitosti souborného vydání komiksových příběhů STRÁŽCŮ. Od zveřejnění 1. příběhu
STRÁŽCŮ, na stránkách časopisu ABC, uplyne brzy
50 let.
[ Nakladatelství Josef Vybíral
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l203 – levé Křídlo2

Autogramiáda Naděždy Munzarové
Za devaterým kopcem, devaterým kamenem a sedmerým potokem byl jednou jeden sad. Navštivte
s loutkoherečkou a animátorkou Naděždou Munzarovou půvabné místo mezi starými stromy. Probádejte
v knize Starý sad okouzlující mikrosvět plný poutavých ilustrací a jazykových hříček.
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[ Nakladatelský dům Grada

15.00–16.00

l401 – levé Křídlo

Michal Viewegh – autogramiáda
Nejprodávanější a populární český autor bude podepisovat své knihy.
[ Pavel Dobrovský – Beta s.r.o.

15.00–16.00

l406 – levé Křídlo

Jaroslav Čejka: Prosranej život a Most přes řeku
zapomnění – autogramiáda
[ Novela bohemica

Scandinavian Language School Linda Kaprová vás
naučí základní švédská slovíčka a fráze a povypráví,
čím je tento severský jazyk speciální.
[ #ReadNordic a The Scandinavian Language School

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

David Zábranský: Martin Juhás čili
Československo
Autorské čtení členů Českého PEN klubu.
[ Český PEN klub

15.30–16.30

P208 – PRavé Křídlo

50x fotbalista roku
Masopust, Panenka, Hašek, Skuhravý, Nedvěd,
Čech, Lafata. To je jen malý vzorek jmen hráčů, kteří
za posledních padesát let získali neprestižnější české fotbalové ocenění. Již 50x byla totiž vyhlášena
anketa Fotbalista roku a tito a další hráči se stali
jejími vítězi. Kniha 50x fotbalista roku přináší portréty a rozhovory všech vítězů. Vy se s některými z nich
můžete setkat právě na veletrhu.
[ Albatros Media a.s.

15.00–16.00

l407 – levé Křídlo

Ivan Klíma – autogramiáda
Ivan Klíma podepisuje knihu povídek Moje zlatá řemesla.
[ Nakladatelství Atlantis

15.00–16.00

P409 – PRavé Křídlo

České století – Češi 1977: Jak z rock’n’rollu
vznikla Charta 77
Pavel Kosatík a nejdůležitější události českého dvacátého století nejen v televizním cyklu Roberta Sedláčka, ale i v komiksovém zpracování. Tentokrát v podání výtvarníka Jiřího Husáka. Za účasti herců
z cyklu České století. Moderuje Václav Žmolík.
[ Česká televize – Edice ČT
[

15.00–16.20

velKÝ SÁl – Střední hala54

Předávání Cen Akademie science fiction,
fantasy a hororu
Dvacátý první ročník Ceny Akademie science fiction,
fantasy a hororu zhodnotí díla česko-slovenských
i zahraničních autorů, vybere nejzdařilejší překlad,
nejlepší ilustraci či obálku a zvolí Knihu roku 2015.
Ceny předají významné osobnosti žánrů science-fiction, fantasy a hororu.
[ Akademie science-fiction, fantasy a hororu

15.30–15.55

S201 – Střední hala1

Minikurz švédštiny
Zajímá vás největší severský jazyk, v němž můžete
vytvořit celou větu jen ze samých samohlásek: „I åa
ä e ö å i öa ä e å“? Profesionální lektorka z The
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16.00
16.00

PRoStoR Před PRůMySlovÝM PalÁCeM
U MInI Pojízdné KnIhovny oSKaR

Ze života knihovníka
Co tvoří správného knihovníka? Maso, kosti, vědomosti! Ano, navzdory zdání, knihovníci jsou opravdu
jen lidé a mají běžné starosti. Pojďme se podívat
opět za naší oblíbenou hrdinkou Spytihněvou Knihomolovou a poodhrňme ve vší slušnosti roušku tajemství jejího života. Divadelní soubor MKP Vý; v novém
a nevídaném autorském počinu. V případě vytrvalého deště se představení nekoná.
[ Městská knihovna v Praze

16.00

S202 – Střední hala

Petr Fořt: K čemu jsou diety – autogramiáda
Známý odborník na výživu ve své nejnovější knize
srozumitelně vysvětluje omyly mnoha redukčních
diet a současně posuzuje oprávněnost a reálnost
ucelených dietních režimů, pocházejících z pera odborníků – lékařů.
[ Euromedia Group – Ikar

16.00

l003 – levé Křídlo

Robert Vano – autogramiáda
Srdečně vás zveme na autogramiádu světoznámého
fotografa Roberta Vana u příležitosti vydání knihy Robert Vano: Fotka nemusí být ostrá. Kniha vychází
z autentických rozhovorů Roberta Vana a Soni Lechnerové, bývalé šéfredaktorky časopisu Československá fotografie. Dozvíte se nejen to, jak se Robert

7 FENOMÉN KRIMI 8 MĚSTO JAKO LITERÁRNÍ KULISA 6 VAŘÍME S KNIHOU 5 FANTASY & SCI-FI
Vano stal slavným fotografem.

astrologičtí lichotníci nikdy neřeknou.

[ Nakladatelství Slovart

[ Vyšehrad

František Koukolík – autogramiáda
Autor publikace Rozhodování.
[ Nakladatelství Karolinum

16.00–16.30
Pen KlUbovna – PRavé Křídlo (balKon vPRavo)

Petr Prouza: Dřevěné ženy
Autorské čtení členů Českého PEN klubu.
[ Český PEN klub

16.00–16.50
lIteRÁRní KavÁRna – PRavé Křídlo (balKon vlevo)8

Příběhy měst
Jaké obrazy měst vytváří současná literatura? Inspirují
spisovatele velkoměstská centra nebo odlehlé periférie? Je město magickým bludištěm, utopickým prostorem nebo místem hrůzy? O těchto a dalších otázkách
bude diskutovat Jan Malura z Filosofické fakulty Ostravské univerzity se spisovatelem Milošem Urbanem,
básníkem Josefem Strakou a Josefem Hrdličkou
z Ústavu české literatury a komparatistiky FF UK.
[ Svět knihy, s.r.o.

16.00–16.30

l502 – levé Křídlo

Jiří Černý – autogramiáda
Autor podepisuje nový svazek hudební publicistiky
Černý na bílém 3.

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

Etela Farkašová, Věra Nosková, Jiří Stránský
a Markéta Hejkalová – autogramiáda

S Dagmar Gabulovou o vnitřní i vnější kráse
a především o STYLU!
Inspirujte se k nalezení vlastního STYLU s Dagmar
Gabulovou. Dozvíte se, jak využít pozitiva postavy na
úkor kritických partií a jak si z módních trendů vybírat
kousky, které nám sluší. Vybudujte si vlastní STYL,
který je odrazem naší skutečné krásy a osobnosti.

[ Hejkal s.r.o.

[ Nakladatelský dům Grada

[ Galén

16.00–16.30

l507 – levé Křídlo

16.00–16.50
lIteRÁRní SÁl – PRavé Křídlo123

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

Setkání s Josteinem Gaarderem
Beseda se světoznámým norským spisovatelem, autorem bestselleru Sofiin svět, přeloženém do 59 jazyků, a celé řady úspěšných knih pro děti a mládeži
románů pro dospělé (Dívka s pomeranči, Principálova
dcera, Vita brevis, Tajemství karet, Jako v zrcadle, jen
v hádance aj.). / Tlumočeno: čeština, norština

Abd-ru-shin: Ve světle Pravdy, Poselství Grálu
Představení knihy, která může člověku změnit život,
pokud přemýšlí o smyslu života, o existenci spravedlnosti v životě vlastním a ve světě, o zákonitostech
přírody a života jako takového a pokládá si otázku:
„Jsme pány našeho vlastního života a proč tady
vlastně jsme?“. Dozvíte se také něco o autorovi
a proč tak rozsáhlé dílo napsal.

[ #ReadNordic

[ Integrál Brno

16.00–16.50
SÁl RoSteMe S KnIhoU – PRavé Křídlo2

RAKETA – nový časopis pro děti
Beseda s šéfredaktorkami časopisu RAKETA. Johana Švejdíková a Radana Litošová představí nový koncept kreativního časopisu pro děti chytrých rodičů,
ve kterém není žádná reklama. Plus minidílna pro
děti.
[ Labyrint / Raketa v rámci kampaně Rosteme s knihou

16.00–16.50

aUtoRSKÝ SÁl – levé Křídlo

Pikantní astrologie
Čtení spisovatelky Daniely Fischerové a režisérky
Hany Kofránkové z knihy Pikantní astrologie se vždy
tak líbilo, až vznikl nápad připravit audioknihu. Společně s těmito dvěma dámami vtipné a sarkastické
horoskopy čte oblíbený herec Dejvického divadla
Ivan Trojan. Poslechněte si v jejich podání, co vám

16.00–16.50

ČtenÁřSKÝ SÁl – levé Křídlo7

Historie českého zločinu
Pátrejte s námi! Unikátní 40dílný seriál dokudramat
o nejzajímavějších případech české kriminalistiky
v období let 1918–1980 a přesahem do současnosti. Rozhlasová detektivka s odborným komentářem
a web jako policejní spis.
[ Český rozhlas Dvojka

16.00–16.50
KlUb KnIžníCh ŠaMPIonů – PRavé Křídlo2

Flip, flip, flipbook!
Animátorka a ilustrátorka Alžběta Göbelová povede
workshop pro děti a jejich rodiče, ve kterém ožijí nejen postavičky z knížky Kdo si prdnul u dvora. Každý
si odnese vlastní knížečku s rozpohybovaným příběhem. Připravte si tužky, nůžky, zábava začíná!
[ Nakladatelství Host v rámci kampaně Rosteme s knihou
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16.00–16.50

S101 – Střední hala3

Mikołaj Łoziński – autogramiáda
„Vyprávění ovládá realitu. Příběh nás rozdrtí na
kaši“. Román Kniha vydalo česky nakladatelství Havran v překladu Lenky Kuhar Daňhelové.
Tlumočeno: čeština, polština

16.00–17.00

l213 – levé Křídlo

Jana Synková, Kamila Kikinčuková a Petr Vršek
Autogramiáda osobností Studia Ypsilon v souvislosti
s publikací Sežeňte Mozarta s fotografiemi Jiřího
Kottase.
[ Studio Ypsilon Praha

[ Polský institut v Praze

SOBOTA 14. 5.

16.00–17.00

FantaSy & SCI-FI – PRavé Křídlo7

Detektivky z českých luhů a hájů
Autoři sci-fi a fantasy pronikají do hájemství detektivních příběhů. Dozvíte se, jak vzniká detektivní řada
Souřadnice zločinu, jaký bude další díl drsné detektivky z Libně, a uslyšíte, jaký psychothriller se dá napsat o vězněné dívce. Dozvíte se vše, co jste o současných českých detektivkách chtěli vědět. Účinkují
Klára Smolíková, Jiří W. Procházka, Štěpán Kopřiva
a Pavel Renčín.

DENNÍ PROGRAMY

[ Walker&Volf

16.00–17.00

vaříMe S KnIhoU – FoyeR6

Mirka van Gils Slavíková: V hlavní roli chřest
autogramiáda
Oblíbená autorka kuchařek Mirka van Gils Slavíková
představí svou novou knihu V hlavní roli chřest. Seznámí vás s tipy a triky, jak vždy uspět s touto sezónní zeleninou, a na ukázku připraví rychlý a velmi chutný chřestový salát.
[ Euromedia Group

16.00–17.00

l407 – levé Křídlo

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

16.00–17.00

P409 – PRavé Křídlo

České století – Češi 1968: Jak Dubček
v Moskvě kapituloval
Pavel Kosatík a nejdůležitější události českého dvacátého století nejen v televizním cyklu Roberta Sedláčka, ale i v komiksovém zpracování. Tentokrát v podání výtvarníka Karla Jerieho. Za účasti herců z cyklu
České století. Moderuje Václav Žmolík.
[ Česká televize – Edice ČT

16.30–17.00
Pen KlUbovna – PRavé Křídlo (balKon vPRavo)

Zdena Bratršovská a František Hrdlička:
Kufr s milenkami
Autorské čtení členů Českého PEN klubu.
[ Český PEN klub

16.00–17.00

l001 – levé Křídlo7

Jan Cimický: Případy doktora Dvořáka
Známý psychiatr Jan Cimický bude podepisovat nová
vydání svých detektivek, jejichž hlavní postavou je
psychiatr doktor Dvořák.
[ Olympia

16.00–17.00

l203 – levé Křídlo2

Autogramiáda Zuzany Pospíšilové
Nejaktivnější autorka knížek pro děti, Zuzana Pospíšilová, potěší všechny své příznivce čtením svých
nejnovějších povídek ze světa dětské fantazie a snů.
Máte rádi Detektivy nebo příběhy z Kouzelné třídy?
Přijďte a nechte si knížky podepsat.

16.30–17.30

P208 – PRavé Křídlo

Běhání pro ženy
Gábina Gaudlová, autorka knihy Běhání pro ženy, napsala knihu na tělo všem ženám. O běhání ví všechno a ráda vám odpoví na všechny všetečné otázky.
Běhejte s českou autorkou!
[ Albatros Media a.s.

17.00
17.00

S202 – Střední hala

Jeroným Klimeš: Křesťanství, vztahy a sex
autogramiáda

František Ringo Čech: Generace Beatles 2
autogramiáda
Nezaměnitelný Ringo oslavil sedmdesátku a k narozeninám si nadělil druhou memoárovou knihu. Čtenáře opět pobaví koláž satirických komentářů, dopisů, vzpomínek a rozhovorů z hudebního, divadelního
a televizního světa i ryze soukromé a osobité postřehy.

[ Novela bohemica

[ Euromedia Group – Ikar

[ Nakladatelský dům Grada

16.00–17.00

16.00–17.00

l406 – levé Křídlo

P407 – PRavé Křídlo

Jelena Čižovová – autogramiáda
[ Nakladatelství Host a Ruské středisko vědy a kultury v Praze

78

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

[ Český rozhlas Dvojka a Radioservis, a.s.

17.00

P601 – PRavé Křídlo

Karel Šiktanc – autogramiáda
Autor publikace Hora zlodějka.

lIteRÁRní SÁl – PRavé Křídlo

Dušan Dušek a Peter Krištúfek
Zveme vás na diskuzi se slovenskými spisovateli Dušanem Dušekem a Petrem Krištúfkem. Sbírku novel
Holá veta o láske a román Dom hluchého, které vycházejí v češtině, představí Miroslav Zelinský z vydavatelství Větrné mlýny.
[ Literárne informačné centrum

17.00–17.50

[ Nakladatelství Karolinum

17.00–17.25

17.00–17.50

SÁl RoSteMe S KnIhoU – PRavé Křídlo2

S201 – Střední hala1

Prezentace knihy Faravidova říše
severošvédského autora Bengta Pohjanena
Autor společně s překladatelem Michalem Kovářem
představí román napsaný v jazyce meänkieli a konstruující po vzoru národních eposů zlatý věk obyvatel
severní části Botnického zálivu, kde se po odchodu
z Kalevaly ukryl věčný Väinämöinen. Příručka severofinských čarodějů vychází v Nakladatelství Pavel Mervart.
[ #ReadNordic a nakladatelství Pavel Mervart

Uvedení knihy o filmu Tři oříšky pro Popelku
s účastí režiséra Václava Vorlíčka
Knihu Národního filmového archivu o digitálně restaurovaném filmu Tři oříšky pro Popelku (1973)
představí editor Pavel Skopal, o filmovém stylu snímku promluví Radomír D. Kokeš a na natáčení bude
vzpomínat režisér Václav Vorlíček.
[ Národní filmový archiv

17.00–17.50
lIteRÁRní KavÁRna – PRavé Křídlo (balKon vlevo)

Saša Stojanovič: Svár
Autorské čtení členů Českého PEN klubu.

Soutěž o knihu o Karlovi IV.
Myslíte, že znáte Karla IV.? Přijďte a přesvědčte se
v naší kvízové soutěži. Společně s ilustrátorkou se
dozvíte, co jste ještě nevěděli o největších Čechovi a
historicky věrných ilustracích. Vylosovaný soutěžící
vyhrává knihu Po stopách Karla IV.

[ Český PEN klub

[ Portál, s.r.o.

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

17.00–17.30

l502 – levé Křídlo

Mikoláš Chadima a Jaroslav Jeroným Neduha
autogramiáda
Autoři podepisují své vzpomínkové knihy Alternativa
a Životaběh.
[ Galén

17.00–17.45

l402 – levé Křídlo

Daniela Mičanová – autogramiáda
Známá autorka fantastiky a detektivek představí
svou nejnovější knihu, povídkovou kuchařku Žena
s dranžírákem, a čtenářům ráda podepíše také své
předchozí knihy. Fanoušci se rovněž mohou těšit na
drobné překvapení.
[ Nakladatelství Epocha

17.00–17.50

velKÝ SÁl – Střední hala1

Moderní severská architektura – neobyčejný
cit podivínů
Přednáška Ing. arch. Nicol Galeové se zaměří na severský způsob architektonického myšlení a trochu jinou logiku a na hledání míry svobody nejen v ikonických realizacích věhlasných architektů Dánska,
Finska, Švédska a Norska posledních padesáti let.

SOBOTA 14. 5.

l824 – levé Křídlo7

Bronislava Janečková a hosté – autogramiáda
Bronislava Janečková, rozhlasová autorka a režisérka.

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

Zuzana Kultánová a Hana Lundiaková
Autorské čtení Hany Lundiakové, nominované na
cenu Magnesia Litera 2015, a uvedení knižního debutu prozaičky Zuzany Kultánové. Její novela Augustin Zimmermann je inspirovaná skutečným příběhem
z prostředí pražské dělnické kolonie.
[ Nakladatelství KNIHA ZLÍN

17.00–17.50 MalÝ SÁl – PRavé Křídlo (balKon vlevo)
Žijeme tu s vámi: česky píšící zahraniční autoři
Panel o autorech, kteří, ačkoli nemají češtinu jako
mateřštinu, píší nebo publikují v češtině. Hosté: Jelena Čirić, Alenka Jensterle-Doležalová, Jorge Zuňiga
Pavlov, Stephen Fisher. Čestný host: český básník
českého a chorvatského původu Adam Borzič. Každý
z panelistů přečte také úryvky ze své tvorby v češtině
a v mateřštině. Moderuje Micea Dan Duta.
[ Svět knihy, s.r.o.

[ #ReadNordic
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17.00–17.50

ČtenÁřSKÝ SÁl – levé Křídlo

Mnislav Zelený Atapana: Veselé tropy Amazonie
Představení obrazové publikace shrnující celoživotní
výzkum slavného antropologa přibližuje skrytý a tajemný život indiánů největšího pralesa na světě.
Zpestřením bude promítání bohatého obrazového
materiálu, který kniha obsahuje.
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[ ARGO spol. s r.o.

17.00–18.00

FantaSy & SCI-FI – PRavé Křídlo5

Sexuální fantastika v přednášce Radima Uzla
Lidé hodnotí sex ve fantastice, ale nikoliv fantastiku
v sexu. Autor psal o sexu v kosmických lodích
i o znásilnění žen mimozemšťany. Mnohem bohatší
úhel pohledu a vydatnější zdroj poznání však nabízí
fantastika našeho pozemského sexuálního života.
Účinkuje Radim Uzel a moderuje Zdeněk Pobuda.
[ Nakladatelství Epocha

17.00–18.00

l203 – levé Křídlo2

Autogramiáda Lubora Falteiska
Spisovatel a novinář Lubor Falteisek rozumí nejen
detektivním zápletkám, ale také dětské duši. Díky
tomu, že má slabost pro napínavý příběh, vznikly
skvělé povídky Konec bedny, u kterých se děti zasmějí i zamyslí. A možná zlákají ke čtení i dospěláky.
[ Nakladatelský dům Grada

17.00–18.00

l210 – levé Křídlo

Radka Denemarková – autogramiáda
[ Nakladatelství Host

17.00–18.50

aUtoRSKÝ SÁl – levé Křídlo3

sový tvůrce David Z. Mairowitz a hudebník, člen skupiny Priessnitz, výtvarník a spolutvůrce Aloise Nebela
Jaromír Švejdík – Jaromír 99.
[ Český rozhlas a Radioservis, a.s.

17.30–18.30

vaříMe S KnIhoU – FoyeR6

Sicílie s vůní jídla
Petr Šámal, který na Sicílii žije, bude vyprávět o životě, zvycích a především o kultuře stravování a receptech na jednoduché a zdravé pokrmy ze surovin
u nás běžně dostupných. Vybrané pokrmy, jež mohou
diváci ochutnat, při tom názorně připraví. Moderuje
Václav Kotrman.
[ Nakladatelství Epocha

18.00
18.00–18.45

l402 – levé Křídlo

Radim Uzel – autogramiáda
Známý sexuolog představí knihu Sexuální život slavných. O sexualitě slavných životopisci cudně mlčí.
Autor, byť není historik, se intimními životy celebrit
zabývá dlouho, takže historie má opět šanci být učitelkou života – tentokrát toho sexuálního.
[ Nakladatelství Epocha

18.00–18.50

lIteRÁRní SÁl – PRavé Křídlo7

Křest knihy Lovci lebek od Hany Hindrákové
a Jiřího Johánka
Známá autorka Hana Hindráková ve své nové knize
spojila síly s Jiřím Johánkem a sepsali český thriller
z prostředí speciální tajné policejní jednotky. Během
besedy spojené se křtem knihy a autogramiádou autoři možná prozradí, kde čerpali informace pro zasvěcený a mimořádně napínavý text.

Literatura na útěku
Překladatelka z arabštiny Alice Guthrie (UK) debatuje se dvěma arabskými autorkami Rashou Abbas
a Iman Humaydan. Obě spisovatelky žijí v současné
době v Evropě. Tři ženy diskutují o tom, jak se přímá
zkušenost s migrací a životem v exilu odráží na spisovatelském řemesle a autorském hlasu, jak Evropa
přijímá díla autorek pocházejících ze Sýrie a Libanonu a jakým nástrahám čelí arabské ženy působící na
evropské nakladatelské scéně. Obě autorky budou
předčítat ze svých textů v arabštině a angličtině
a budou debatovat o své práci, o spolupráci s překladateli a dalších souvisejících tématech. V závěru se
uskuteční debata s diváky.
Tlumočeno: čeština, angličtina

[ Nakladatelský dům Grada

[ Svět knihy, s.r.o.

[ Francouzský institut v Praze

17.30

18.00–18.50
SÁl RoSteMe S KnIhoU – PRavé Křídlo3

Maročtí intelektuálové po atentátech
na Charlie Hebdo
Debata s marockými intelektuály Jalilem Bennanim
a Abdelkaderem Retnanim, během které představí
manifest Ce qui nous somme (Co nás zasáhlo) – reakci významných postav marockého intelektuálního
života na atentáty na Charlie Hebdo z ledna minulého roku a následnou společenskou debatu ve Francii.
Tlumočeno: čeština, francouzština

l824 – levé Křídlo

18.00–18.50 MalÝ SÁl – PRavé Křídlo (balKon vlevo)

David Zane Mairowitz a Jaromír 99
autogramiáda se soutěží
Americký spisovatel, dramatik, překladatel a rozhla-

Rumunský hold české poezii
Autorské čteni z nejnovější sbírky Mircey Dana Duty
Plechové citáty, mindráky a lidská práva aneb Ženatý
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18.00–18.50

ČtenÁřSKÝ SÁl – levé Křídlo

David Zane Mairowitz a Jaromír 99
Beseda se spisovatelem a předním rozhlasovým
tvůrcem Davidem Z. Mairowitzem a hudebníkem
a výtvarníkem Jaromírem 99, kteří společně vytvořili
komiksovou adaptaci Zámku Franze Kafky. Moderuje
Kateřina Rathouská.
[ Český rozhlas – TS Drama a literatura, Český rozhlas Vltava

18.00–18.50

S201 – Střední hala1

Byla tady Britt-Marie, babička i Ove
Blízké setkání s mužem jménem Ove, babičkou, která pozdravuje a omlouvá se, ale i s Britt-Marií! Čtení
z děl Fredrika Backmana oceňovanými interprety
jeho audioknih Janem Vlasákem a Valérií Zawadskou, beseda a křest audioknižní novinky Byla tady
Britt-Marie.
[ #ReadNordic a vydavatelství OneHotBook

FantaSy & SCI-FI – PRavé Křídlo5

Fantastické knihy roku 2016
Nepřehlédnutelná postava české science-fiction a
fantasy scény Martin Šust představí nejzajímavější
tituly fantastického žánru vydané či teprve chystané
v roce 2016. Nenechte si ujít přednášku, v níž se
dozvíte řadu mnohdy ještě nezveřejněných informací
z nakladatelského zákulisí…
[ XB-1

 Mimo výstaviště
9.30–12.30
FF UK v PRaze (nÁM. j. PalaCha, PRaha 1)1

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.
[ FF UK v Praze
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[ Svět knihy, s.r.o.

18.00–19.00
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s nezavázky prodám narozeně mrtvou milenku (zn.:
obnošenou). Hosté: Olina Stehlíková, Tomáš Míka
a Neznámá skupina.

