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TEMATICKÉ 
PROGRAMY

 � čtvrtek 12. 5.
17.00–18.00 FantaSy & SCI-FI – PRavé Křídlo

Detektivka psaná za výkladní skříní
Vznik a průběh projektu šesti zcela různorodých spi-
sovatelů, kteří se rozhodli napsat online a zároveň 
nonstop detektivní příběh z barrandovských ateliérů. 
Představení knihy Šest nevinných, neuvěřitelné přího-
dy za 72 hodin nepřetržitého psaní. Autorské čtení. 
Účinkují David Zábranský, Josef Pecinovský, Lukáš 
Vavrečka, Jan Sviták, Přemysl Krejčík, Jiří W. Procház-
ka a Tereza Exnerová. Moderuje Jiří W. Procházka.
 [ Walker&Volf

18.00–19.00 FantaSy & SCI-FI – PRavé Křídlo5
Cesta od sci-fi k ministerské židli a zpátky  
nejen ke sci-fi, ale i k detektivce
Daniela Kovářová, česká právnička, advokátka se 
specializací na rodinnou problematiku, bývalá ředi-
telka Justiční akademie a ministryně spravedlnosti 
České republiky, šéfredaktorka odborného časopisu, 
je také spisovatelka, věnuje se nejen sci-fi (spoluza-
kládala v Plzni sci-fi klub), ale v poslední době začala 
psát úspěšné detektivky. Moderuje Vlado Ríša.
 [ XB-1

 � pátek 13. 5.
14.00–14.50 ČtenÁřSKÝ SÁl – levé Křídlo

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

16.00–16.50 ČtenÁřSKÝ SÁl – levé Křídlo

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

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

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

16.30–17.00 l001 – levé Křídlo

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

17.00 l824 – levé Křídlo

Josef Mareš – autogramiáda
Josef Mareš, šéf prvního oddělení pražského kraj-
ského ředitelství Policie ČR.
 [ Český rozhlas a Radioservis, a.s.

Fenomén krimi 7
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17.00–17.50 
 lIteRÁRní SÁl – PRavé Křídlo13
Hvězdy severské krimi
Proč nás při severských detektivkách mrazí nejvíc? 
V čem tkví fenomenální úspěch severské krimi? Se-
tkání s  islandskou spisovatelkou Yrsou Sigurðar-
dóttir (Mrazivé světlo, Led v žilách, Ohnivý anděl, Pa-
matuji si vás všechny aj.), norským autorem Jørnem 
Lierem Horstem (Na zimu zavřeno) a finským auto-
rem thrillerů Anttim Tuomainenem (Léčitel, Moje tem-
né srdce).
Tlumočeno: čeština, angličtina
 [ #ReadNordic

17.00–17.50 aUtoRSKÝ SÁl – levé Křídlo

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

18.00–18.20 S201 – Střední hala13
Jørn Lier Horst, Yrsa Sigurðardóttir  
a Antti Tuomainen – autogramiáda
Své knihy podepisují autoři severské krimi.
Tlumočeno: čeština, angličtina
 [ #ReadNordic

 � sobota 14. 5.
13.00 l002 – levé Křídlo

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

13.00–13.50 velKÝ SÁl – Střední hala

Hvězdy české krimi
V rámci jednoho z hlavních témat letošního veletrhu, 
kterým je „Fenomén krimi“, se návštěvníkům před-
staví současné hvězdy české detektivky Michaela 
Klevisová, Josef Klíma, Štěpán Kopřiva a Michal Sý-
kora. Nebude chybět ani herecká „guest star“ z po-
pulárního televizního krimi seriálu!
 [ Svět knihy, s.r.o. a Tomáš Němec

14.00–14.50 velKÝ SÁl – Střední hala3
Sandra Brown – beseda s celosvětovou 
megastar na poli romantické literatury  

a poutavých thrillerů
Americká spisovatelka Sandra Brown je autorkou de-
sítek 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 ro-
mány s detektivní zápletkou a v současnosti uchva-
cuje svými vynikajícími thrillery.
Tlumočeno: čeština, angličtina
 [ Euromedia Group – Ikar

14.00–14.50 
 SÁl RoSteMe S KnIhoU – PRavé Křídlo13
Yrsa Sigurðardóttir – beseda s islandskou 
královnou krimi
Islandská autorka krimi a duchařských thrillerů, Yrsa 
Sigurðardóttir, opět navštíví Prahu, aby českým čte-
nářům představila svou novou knihu Pamatuji si vás 
všechny a pohovořila s  nimi. Po besedě následuje 
autogramiáda na stánku L104.
Tlumočeno: čeština, islandština
 [ Metafora

15.00 l104 – levé Křídlo13
Yrsa Sigurðardóttir – autogramiáda
Islandská autorka krimi a duchařských thrillerů bude 
podepisovat svou novou knihu Pamatuji si vás všech-
ny.
Tlumočeno: čeština, islandština
 [ Metafora

15.00 l002 – levé Křídlo

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

15.00 S202 – Střední hala3
Sandra Brown – autogramiáda
Tlumočeno: čeština, angličtina
 [ Euromedia Group – Ikar

16.00–16.50 ČtenÁřSKÝ SÁl – levé Křídlo

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

16.00–17.00 FantaSy & SCI-FI – PRavé Křídlo

Detektivky z českých luhů a hájů
Autoři sci-fi a fantasy pronikají do hájemství detektiv-
ních příběhů. Dozvíte se, jak vzniká detektivní řada 
Souřadnice zločinu, jaký bude další díl drsné detek-
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 � čtvrtek 12. 5.
13.00–14.00 vaříMe S KnIhoU – FoyeR

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

 � pátek 13. 5.
10.00–11.00 vaříMe S KnIhoU – FoyeR2
Veselé vaření
Veselé vaření pro děti s myšákem Mildou, prasátkem 
Cvaldou a opičkou Tyldou. Děti budou mít nejen mož-
nost naučit se připravovat různé dobroty, ale i  se 
dozvědí, které potraviny jsou ty pravé pro jejich bříš-
ko a kterým je lepší se raději vyhnout.
 [ Nakladatelství PASPARTA, o.p.s.

11.30–12.30 vaříMe S KnIhoU – FoyeR

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

13.00–14.00 vaříMe S KnIhoU – FoyeR

Vaříme podle Herbáře 3
Byliny, zdraví a inspirace přírodou i lidovými tradice-
mi. Kateřina Winterová a Linda Rybová připraví ukáz-
ku z třetího dílu kuchařského bestselleru. Moderuje 
Jana Havrdová.
 [ Česká televize – Edice ČT

14.30–15.30 vaříMe S KnIhoU – FoyeR

Dieta musí být chutná
Nutriční terapeutka poví o důležitosti chutných diet-
ních receptů pro rychlé zlepšení pacienta. Ochutnáv-
ky.
 [ Medica Publishing – Pavla Momčilová

Vaříme s knihou

tivky z Libně, a uslyšíte, jaký psychothriller se dá na-
psat o vězněné dívce. Dozvíte se vše, co jste o sou-
časných českých detektivkách chtěli vědět. Účinkují 
Klára Smolíková, Jiří W. Procházka, Štěpán Kopřiva 
a Pavel Renčín.
 [ Walker&Volf

16.00–17.00 l001 – levé Křídlo

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

17.00 l824 – levé Křídlo

Bronislava Janečková a hosté – autogramiáda
Bronislava Janečková, rozhlasová autorka a režisér-
ka.
 [ Český rozhlas a Radioservis, a.s.

18.00–18.50 lIteRÁRní SÁl – PRavé Křídlo

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 au-
toři možná prozradí, kde čerpali informace pro zasvě-
cený a mimořádně napínavý text.
 [ Nakladatelský dům Grada

 � neděle 15. 5.
14.00–14.25 l207 – levé Křídlo1
Mrazení v uších
Zeptejte se komisaře Wallandera nebo Carl Mørcka 
z  Oddělení Q na jejich nejnovější případy Ve slepé 
uličce a Složka 64. Jejich hlasem vám odpoví Jiří Vy-
orálek a Igor Bareš. A možná přijde i Rebecka Mar-
tinssonová (Jana Stryková)! Čerstvá várka sever-
ských detektivních audioknih, které je nutno pokřtít.
 [ OneHotBook

6
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16.00–17.00 vaříMe S KnIhoU – FoyeR

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 dů-
vodů, proč to zvládnete i vy! Recepty z knihy Petera 
Reinharta Pekařský učeň.
 [ Nakladatelství KNIHA ZLÍN

17.30–18.30 vaříMe S KnIhoU – FoyeR

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

 � sobota 14. 5.
10.00–11.00 vaříMe S KnIhoU – FoyeR

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

11.30–12.30 vaříMe S KnIhoU – FoyeR

Radka Vrzalová se spoustou rad o lepku 
a receptů i bez mléka a vajec
Navštivte rychlokurz bezlepkového vaření v  domá-
cích podmínkách pro začátečníky. Radka Vrzalová 
vám poradí, jak se „bezlepkově chovat“, čeho si vší-
mat při nakupování, co se dá a nedá sehnat v čes-
kých podmínkách a mnoho dalšího. A  samozřejmě 
na ukázku uvaří dva z báječných receptů.
 [ Nakladatelský dům Grada

13.00–14.00 vaříMe S KnIhoU – FoyeR

Vaše strava = kvalita života
20 úspěšných let titulu Vaříme dětem chutně a zdra-
vě. 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 kni-
hy. Ochutnáte prima pochoutky Pavly Momčilové.
 [ Medica Publishing – Pavla Momčilová

14.30–15.30 vaříMe S KnIhoU – FoyeR1
Chutě švédského léta
Slunce, jahody a bílé noci neodmyslitelně patří 
k symbolům krátkého švédského léta. Chcete-li se 
inspirovat klasickými recepty oblíbeného svátku slu-
novratu Midsommar, nenechte si ujít pořad o vaření 
spojený s  malou ochutnávkou švédských specialit 
a  čtením z  knihy Monse Kallentofta Food Junkie – 
Posedlý jídlem.
 [ #ReadNordic

16.00–17.00 vaříMe S KnIhoU – FoyeR

Mirka van Gils Slavíková: V hlavní roli chřest 
autogramiáda
Oblíbená autorka kuchařek Mirka van Gils Slavíková 
představí svou novou knihu V hlavní roli chřest. Se-
známí vás s tipy a triky, jak vždy uspět s touto sezón-
ní zeleninou, a na ukázku připraví rychlý a velmi chut-
ný chřestový salát.
 [ Euromedia Group

17.30–18.30 vaříMe S KnIhoU – FoyeR

Sicílie s vůní jídla
Petr Šámal, který na Sicílii žije, bude vyprávět o živo-
tě, zvycích a především o kultuře stravování a recep-
tech 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

 � neděle 15. 5.
10.00–11.00 vaříMe S KnIhoU – FoyeR

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

11.30–12.30 vaříMe S KnIhoU – FoyeR

Lahodně s Ellou každý den
Pokračování kuchařky Lahodně s Ellou není jen tak 
obyčejným seznamem receptů, jako mnoho jiných 
knih tohoto typu. Není to ani nudné povídání o něja-
ké další dietě. Je to velmi zajímavá kniha, díky které 
se naučíme těšit z přírodního jídla a zároveň dopřeje-
me tělu to, co nejvíce potřebuje. Jedinečná publika-
ce, která člověku umožní zlepšit kvalitu života bez 
velké námahy.
 [ Nakladatelství Omega
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 � 12.–15. 5.
 S201 – Střední hala

Losí stezkou
Pátrací hra v prostorách veletrhu po stopách četby 
chtivého losa, který cítí každý závan dobré dětské 
knihy ze Severu. Pro odvážné děti od 6 let. Sněhule 
netřeba. Pátrací arch k vyzvednutí po celou dobu ve-
letrhu na Severském stánku (S201).
 [ #ReadNordic a Skandinávský dům Brno

 � čtvrtek 12. 5.
9.30–10.30 P208 – PRavé Křídlo

Thomas Brezina a kamarádi z Klubu Tygrů
Zapoj se do pátrání a zažij celé dobrodružství společ-
ně s Klubem Tygrů z první ruky! Povídání a autogra-
miáda Thomase Breziny, oblíbeného autora dobro-
družných příběhů pro děti.
 [ Albatros Media a.s.

10.00–10.50 lIteRÁRní SÁl – PRavé Křídlo

Divadelní a hudební představení Do Sýrie nejen 
za pohádkou
„Sýrie teď moc radosti nemá, spousta lidí nový do-
mov si hledá. Jediné přání teď Syřané mají – ať válka 
skončí a je klid zbraní“ – to říkají děti na CD plném 
pohádek, říkanek a písniček, které vydala ADRA na 
podporu malých syrských uprchlíků v Libanonu. Na 
CD se podíleli zpěvačky Tonya Graves a Jana Rychte-
rová, herec Petr Vacek, redaktorka Českého rozhlasu 
Petra Lazáková a mnoho dětí. Autorka milých zví-
řecích pohádek z  CD Ludmila Seligerová pro děti 
 připravila veselé divadelní zpracování pohádky o oslí-
kovi. Zpěvačka Jana Rychterová děti zase naučí ně-
které písničky z CD. Přijďte se podívat – nebudete li-
tovat!
 [ ADRA a Český rozhlas Rádio Junior

10.00–10.50 ČtenÁřSKÝ SÁl – levé Křídlo

Literárně-výtvarný workshop na téma  
Generál Maurice Pellé
Francouzský generál a diplomat, který sehrál v obdo-
bí vzniku Československa velmi důležitou roli, byl 
nejen zdatný voják, ale i talentovaný výtvarník. Nabí-
zený workshop představí Maurice Pellé prostřednic-
tvím tvůrčích literárních a výtvarných aktivit a bude 
příležitostí si zároveň připomenout blížící se výročí 
konce první světové války a vzniku Československa. 

Dílnu povede lektorka Mgr. Lucie Krejčová, klinická 
logopedka, která se věnuje arteterapii.
 [ Česká škola bez hranic v rámci kampaně Rosteme s knihou

10.30–11.30 P208 – PRavé Křídlo

Ať vašeho PRVŇÁČKA ve škole NIC NEZASKOČÍ
A–Ž půjdeš do školy je nová kniha Michaely Fišarové. 
Je určena všem předškolákům a prvňáčkům. Naučí 
je nejen abecedu, ale také jim ukáže, co je ve škole 
čeká. Beseda s autorkou a ilustrátorkou. Pro před-
školáky a děti ze základních škol.
 [ Albatros Media a.s.

10.30–11.30 l213 – levé Křídlo

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

11.00–11.50 lIteRÁRní SÁl – PRavé Křídlo

Divadelní představení Vyprávěj svůj příběh
Nakoukněte do světa cizinců v  Česku! Interaktivní 
zábavná beseda Vyprávěj svůj příběh děti seznámí 
s  životními příběhy dvou cizinců – profesionálních 
herců – Elišky Bouškové a Maxime Francois Blaise. 
Herci budou povídat o jejich cestě do České republi-
ky a hledání nového domova. Přijďte se podívat – 
nebudete litovat!
 [ ADRA, Opravdový svět, Čokoládové děti a Český rozhlas 
Rádio Junior

11.00–11.50 SÁl RoSteMe S KnIhoU – PRavé Křídlo

Řvi potichu, brácho
Křest knihy Řvi potichu, brácho autorky Ivony Březino-
vé a ilustrátora Tomáše Kučerovského. Za účasti 
zástupců nakladatelství Albatros Media a Pasparta a 
Národního ústavu pro autismus knihu pokřtí Simona 
Postlerová. Příběh je určen čtenářům na 2. stupni 
základních škol.
 [ Ivona Březinová v rámci kampaně Rosteme s knihou

11.30–12.30 P208 – PRavé Křídlo

Expedice do pohádky
Pojďte společně s  autorem a ilustrátorkou pokřtít 
knihu Expedice z pohlednice. Stačí, aby na poště vy-
měnili razítka, a začnou se dít věci. Každý pohled, 
který Martinovi přistane ve schránce, je najednou 
kouzelný. Oficiální kniha Noci s Andersenem 2016.
 [ Albatros Media a.s.

Pořady pro děti a mládež 2
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13.00–13.50 SÁl RoSteMe S KnIhoU – PRavé Křídlo

Jak Jičín přišel k Václavu Čtvrtkovi
Beseda pro děti a uvedení dětské poezie regionální-
ho autora Václava France. Literární kvíz.
 [ Knihovna Václava Čtvrtka v Jičíně v rámci kampaně 
Rosteme s knihou

13.00–13.50 
 lIteRÁRní KavÁRna – PRavé Křídlo (balKon vlevo)

Publikace na podporu vzdělávání kulturně 
odlišných dětí
Představení dětského časopisu Kamarádi a dalších 
publikací na podporu vzdělávání kulturně odlišných 
a  vícejazyčných dětí, vydávaných Spolkem Zaedno 
a jinými organizacemi. Pozvánka do celostátní soutě-
že na podporu čtení a psaní ve druhém jazyce Více-
jazyčnost je bohatství.
 [ Spolek Zaedno v rámci kampaně Rosteme s knihou

14.00–15.00 l203 – levé Křídlo

Autogramiáda spisovatelky Ivony Březinové
Kde jsi, Pierote a Lauro, ty jsi ale číslo jsou oblíbené 
dívčí románky několika generací dívek. Ivona Březinová 
je proto znovu vydala v atraktivním obalu pod značkou 
Bambook. Věříme, že i současné mladé čtenářky bu-
dou fandit fotbalistce Lauře a budoucí kadeřnici Žorže.
 [ Nakladatelský dům Grada

14.00–15.00 P208 – PRavé Křídlo

Kočkomalovánky
Povídání o zvířátkách s autorkou knížky Kočkomalo-
vánky, která spojuje praktické rady s omalovánkami 
a zábavou pro celou rodinu.
 [ Albatros Media a.s.

14.30–15.30 vaříMe S KnIhoU – FoyeR6
Kuchyně. Dětem vstup povolen
„Potulná kuchařka“ Eva Taková vám názorně i pro-
střednictvím své knihy Kuchyně. Dětem vstup povo-
len ukáže, že zapojit děti do vaření může být pro 
všechny velká zábava. Děti v kuchyni už nemusí být 
katastrofou a navíc vám třeba jednou samy uvaří!
 [ Nakladatelství JOTA

 � pátek 13. 5.
9.30–10.30 P208 – PRavé Křídlo

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

10.00–10.50 SÁl RoSteMe S KnIhoU – PRavé Křídlo

S Bářiným Kouzelným atlasem putování časem 
za Strašidláři
Oblíbená autorka historických knížek s hlavní hrdin-
kou 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 vyprávě-
ním o neznámých strašidlech z českých zemí.
 [ Nakladatelský dům Grada v rámci kampaně Rosteme 
s knihou

10.00–10.50 aUtoRSKÝ SÁl – levé Křídlo

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)

Tomáš Němeček a Tomáš Chlud – beseda
Setkání a beseda s Tomášem Němečkem a ilustráto-
rem 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 Křídlo

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 Smolíko-
vá, Lukáš Fibrich, Jiří W. Procházka, Martin Šinkovský 
a další.
 [ Triton

10.30–11.00 P208 – PRavé Křídlo

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

10.30–11.30 l213 – levé Křídlo

Bezpečně na internetu
Knižní novinku Bezpečně na internetu představí sou-
časně autoři projektu Seznam se bezpečně! a #jsi_
user.
 [ Studio Ypsilon Praha
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11.00 l002 – levé Křídlo

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

11.00 l711 – levé Křídlo

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

11.00–11.30 P208 – PRavé Křídlo

Duchové na mé lodi – křest knihy
Autorka Martina Drijverová představí svou novinku 
a poté ji společně s ilustrátorem Vojtěchem Otčenáš-
kem 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.

11.00–11.30 l301 – levé Křídlo

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

11.00–11.50 velKÝ SÁl – Střední hala13
Norská dětská literatura
Beseda s nejpřekládanějším norským spisovatelem 
Josteinem Gaarderem (Sofiin svět), autorkou úspěš-
né fantasy trilogie Havraní kruhy Siri Pettersenovou 
(Ódinovo dítě) a autorem krimi pro mládež Jørnem 
Lierem Horstem (Záhada mloka).
Tlumočeno: čeština, norština
 [ #ReadNordic

11.00–11.50 lIteRÁRní SÁl – PRavé Křídlo

Petra Braunová: Johana s dlouhýma nohama 
křest knihy
Oblíbená autorka představí svou novou knihu a spo-
lečně 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.
 [ Albatros Media a.s. v rámci kampaně Rosteme s knihou

11.00–11.50 
 SÁl RoSteMe S KnIhoU – PRavé Křídlo8
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). Vítěz-

né příběhy dětí přečtou Věra Hollá a Lukáš Hejlík, 
jenž bude pořad také moderovat.
 [ Svět knihy, s.r.o.

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

Zábavně Po stopách Karla IV.
Karel IV. by oslavil 700. narozeniny! Kniha Po sto-
pách 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 zábav-
ně představí autorka Lenka Pecharová.
 [ Portál, s.r.o.

11.00–12.00 FantaSy & SCI-FI – PRavé Křídlo5
Dan Černý aneb Kreslíme s Pevností
Z temných doupat nezřízené kreativity vám přináší-
me 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 pev-
nostní tričko a vykecáme něco pevnostních tajem-
ství… Dále účinkují Kristina Nowakowska, Martin 
Fajkus, Boris Hokr, Martin Bečvář a možná přijde 
i kouzelník…
 [ Společenstvo Pevnosti

11.00–12.00 P409 – PRavé Křídlo

Šotek a atlas zvířat
Jak to dopadne, když šotek začaruje malířova zvířát-
ka? Kreativní dílna s  autorem knihy Pavlem Kout-
ským. Soutěž o ceny. Soutěží vítězové výtvarné sou-
těže projektu Celé Česko čte dětem a zájemci 
z publika. Moderuje Lucie Černíková.
 [ Česká televize – Edice ČT

11.30–12.15 P208 – PRavé Křídlo

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

12.00 l002 – levé Křídlo

Jan Lebeda – autogramiáda
Autor dětských knih o oblíbeném skřítku Medovníč-
kovi bude podepisovat své knihy společně s  jejich 
ilustrátorkou Zdeňkou Študlarovou.
 [ Nakladatelství Brána
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12.00–12.25 S201 – Střední hala13
Jostein Gaarder, Siri Pettersenová  
a Jørn Lier Horst – autogramiáda
Své knihy podepisují norští autoři literatury pro děti 
a mládež.
#ReadNordic
 [ Tlumočeno: čeština, norština

12.00–12.50 SÁl RoSteMe S KnIhoU – PRavé Křídlo

Soutěž Náš svět
Vyhlášení výsledků literární soutěže.
 [ Národní institut pro další vzdělávání

12.15–13.00 P208 – PRavé Křídlo

Vincent a Bóďa – Dobrodružství v Benátkách
Víte, že vinařům pomáhá při práci vinný skřítek? Za-
jeďte si s malým Bóďou a vinným skřítkem Vincen-
tem do Benátek a zažijete neuvěřitelné dobrodruž-
ství. Přijďte se autora knihy zeptat, jak příběh 
dopadne. Pro děti prvního stupně ZŠ.
 [ Albatros Media a.s.

13.00–13.50 
 SÁl RoSteMe S KnIhoU – PRavé Křídlo4
SOUBOJ ČTENÁŘŮ – soutěž ve znalosti  
obsahu knih
Finálové kolo soutěže, kterou pro šesté třídy základ-
ních škol vyhlašuje Svět knihy, s.r.o. v rámci kampa-
ně Rosteme s  knihou. Online kola se zúčastnilo 
81 tříd z celé republiky, z nichž 5 nejlepších se o ví-
tězství utká ve finálovém souboji přímo před zraky 
publika a odborné poroty. Osobně bude přítomen 
Nikkarin, který ilustroval soutěžní knihu Petry Brau-
nové 3333 km k Jakubovi.
 [ Svět knihy, s.r.o.

13.00–13.50 aUtoRSKÝ SÁl – levé Křídlo

Japonský fenomén jménem manga
Povídání o japonském komiksu a jeho vítězném taže-
ní světem. Co japonský komiks charakterizuje a for-
muje, čím oslovuje zejména mladší čtenářskou obec. 
Jak se mu daří u nás.
 [ Crew

14.00–15.00 l113 – levé Křídlo

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

14.00–15.00 P208 – PRavé Křídlo

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.

15.00–15.50 ČtenÁřSKÝ SÁl – levé Křídlo

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 Křídlo

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

16.00–17.00 l203 – levé Křídlo

Dítě školkou povinné Martina M. Cabicara
Vezměte své děti, ať už jsou či nejsou školkou povin-
né, 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.
 [ Nakladatelský dům Grada

 � sobota 14. 5.
10.00–10.50 aUtoRSKÝ SÁl – levé Křídlo

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 čertovský-
mi verši Františka Novotného. Dále vás František 
Novotný a Luděk Munzar provedou výběrem z úspěš-
ného rozhlasového cyklu sestaveného z Čapkových 
novinových a knižních článků, esejů a myšlenek.
 [ Radioservis, a.s.

10.00–10.50 KlUb KnIžníCh ŠaMPIonů – PRavé Křídlo

Ponrepo dětem – Lunapark filmových vynálezů
Lunapark filmových vynálezů je jedním z formátů vy-
vinutých 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 mo-
hou vytvořit vlastní animovanou sekvenci a tu rozpo-
hybovat pomocí praxinoskopu, zoetropu, phorolytu 
a laterny magiky. Na základě vlastní zkušenosti při-
bližuje Lunapark filmových vynálezů principy pohybli-
vého obrazu.
 [ Freecinema ops v rámci kampaně Rosteme s knihou
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10.00–11.00 FantaSy & SCI-FI – PRavé Křídlo

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 Smolíko-
vá, Lukáš Fibrich, Jiří W. Procházka, Martin Šinkovský 
a další.
 [ Triton

10.00–11.50 S201 – Střední hala1
Dopoledne s Andersenem
Workshop pro děti a rodiče inspirovaný příběhy slav-
ného dánského autora. Jako odměnu za splnění ak-
tivit si děti odnesou speciální pexeso na motivy po-
hádek Hanse Christiana Andersena.
 [ #ReadNordic a Skandinávský dům Brno

11.00 l824 – levé Křídlo

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

11.00–11.50 SÁl RoSteMe S KnIhoU – PRavé Křídlo

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

11.00–11.50 KlUb KnIžníCh ŠaMPIonů – PRavé Křídlo

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

11.00–12.00 P409 – PRavé Křídlo

Wifina 2
Druhý díl zábavné encyklopedie pro zvídavé holky 
a kluky. Představení knihy, autogramiáda autorů Pet-
ry Braunové a Tomáše Hořavy a dětských moderáto-
rů pořadu Wifina Jakuba, Kariny, Terezy, Matěje a Ve-
roniky. Moderuje Honza Musil.
 [ Česká televize – Edice ČT

12.00–12.50 MalÝ SÁl – PRavé Křídlo (balKon vlevo)

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 úpra-
vám si děti i dospělí mohou procvičit a upevnit ang-
lickou gramatiku i slovní zásobu.
 [ Angličtina-hry

12.00–12.50 ČtenÁřSKÝ SÁl – levé Křídlo

Ostrov snění – barevné putování  
po Tchaj-wanu na stránkách příběhu  
kmene Atayalů
Workshop pro děti s  ilustrátorem a malířem Tomá-
šem 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  
a Svět knihy, s.r.o.

13.00–13.25 S201 – Střední hala13
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

13.00–13.50 SÁl RoSteMe S KnIhoU – PRavé Křídlo

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 členka-
mi pohádkového týmu a jejich přáteli.
 [ Pohádky pro společné čtení v rámci kampaně Rosteme 
s knihou

13.00–13.50 KlUb KnIžníCh ŠaMPIonů – PRavé Křídlo

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

13.30–14.30 P409 – PRavé Křídlo

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 autogra-
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miáda autorky. Účinkují herci divadla Puls. Moderuje 
Jitka Saturková.
 [ Česká televize – Edice ČT

14.00–14.50 aUtoRSKÝ SÁl – levé Křídlo1
Gorila a já – scénické čtení Lukáše Hejlíka
Lukáš Hejlík v projektu LiStOVáNí zdramatizoval knížku 
Fridy Nilsson Gorila a já. Zveme vás na premiéru. Před-
stavíme další novinku autorky Piráti z ledového moře.
 [ Portál, s.r.o.

14.00–14.50 MalÝ SÁl – PRavé Křídlo (balKon vlevo)

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

14.00–14.50 KlUb KnIžníCh ŠaMPIonů – PRavé Křídlo

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

14.00–15.00 l203 – levé Křídlo

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

15.00 l711 – levé Křídlo

Autogramiáda ilustrátorů dětských knížek
 [ Cesta domů

15.00–15.50 
 SÁl RoSteMe S KnIhoU – PRavé Křídlo1
Švédské knihy pro děti a mládež
Podivuhodná cesta Nilse Holgerssona (Selma Lager-
löfová), Tajné Bratrstvo (Barbro Lindgren), Prababičči-
na pohovka (Anne Bengtsson) a Molly a Zuza (Klara 
Persson) – švédské umělecké knihy pro děti a mládež 
v českém prostředí představí Meander spolu s překla-
datelkami Dagmar Hartlovou a Violou Somogyi.
 [ Meander Publishing v rámci kampaně Rosteme s knihou

15.00–15.50 KlUb KnIžníCh ŠaMPIonů – PRavé Křídlo

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

15.00–16.00 l203 – levé Křídlo

Autogramiáda Naděždy Munzarové
Za devaterým kopcem, devaterým kamenem a sed-
merým potokem byl jednou jeden sad. Navštivte 
s loutkoherečkou a animátorkou Naděždou Munzaro-
vou půvabné místo mezi starými stromy. Probádejte 
v  knize Starý sad okouzlující mikrosvět plný pouta-
vých ilustrací a jazykových hříček.
 [ Nakladatelský dům Grada

16.00–16.50 
 lIteRÁRní SÁl – PRavé Křídlo13
Setkání s Josteinem Gaarderem
Beseda se světoznámým norským spisovatelem, au-
torem bestselleru Sofiin svět, přeloženém do 59 jazy-
ků, 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
 [ #ReadNordic

16.00–16.50 SÁl RoSteMe S KnIhoU – PRavé Křídlo

RAKETA – nový časopis pro děti
Beseda s šéfredaktorkami časopisu RAKETA. Joha-
na Švejdíková a Radana Litošová představí nový kon-
cept 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 KlUb KnIžníCh ŠaMPIonů – PRavé Křídlo

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

16.00–17.00 l203 – levé Křídlo

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

17.00–17.50 SÁl RoSteMe S KnIhoU – PRavé Křídlo

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

17.00–18.00 l203 – levé Křídlo

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 za-
smějí i zamyslí. A možná zlákají ke čtení i dospěláky.
 [ Nakladatelský dům Grada

 � neděle 15. 5.
9.30–10.20 S201 – Střední hala1
Hrátky s Paxem
Hry a soutěže ve stylu dětské fantasy série Pax za 
přítomnosti vypravěče audioknih Jana Vondráčka. 
Zachraňte tajnou knihovnu, odhalte temné tajemství 
a vyhrajte knížky i CD s příběhy bratrů Alrika a Vigga.
 [ #ReadNordic a vydavatelství OneHotBook

10.00–10.50 lIteRÁRní SÁl – PRavé Křídlo1
Buchty a loutky – Norská pohádka
Pohádka o princi zakletém v medvěda a dlouhé ces-
tě k  jeho vysvobození. Na motivy norské lidové po-
hádky Na východ od slunce na západ od měsíce, kte-
rou v polovině 19. století zaznamenali Peter Christen 
Asbjørnsen a Jørgen Moe. 
Pro rodiny s dětmi od 3 let.
Režie: M. Bečka + Buchty a loutky. Hrají: V. Brukner, 
Z. Bruknerová, R. Beran nebo M. Bečka. Srovnávání 
různorodých cest loutkového nastudování norské po-
hádky financovaného z EHP a Norských fondů 2009 
až 2014.
 [ Svět knihy, s.r.o. a Buchty a loutky

10.00–11.00 P208 – PRavé Křídlo

Klárka a Zahrada splněných přání
Zajímavé povídání s autorkou knihy, paní Jaroslavou 
Černou, držitelkou řádu Elišky Přemyslovny, která za-
ujme vaši pozornost.
 [ Albatros Media a.s.

10.00–14.00 
 KlUb KnIžníCh ŠaMPIonů – PRavé Křídlo2
Jak přežít v kostce – dílna pro děti
Autorky dětmi psané knížky pro dospělé Jak přežít 
v kostce pro vás připravily dílničku pro děti. Nechte 
se vyfotit v jedinečném fotokoutku nebo namalujte 
vlastní rady a vyhrajte čtivé ceny od nakladatelství 
Šulc–Švarc. 
Více o knize najdete na www.jakprezitvkostce.cz.
 [ Nakladatelství Šulc–Švarc

11.00–11.50 velKÝ SÁl – Střední hala

Luis Sepúlveda: O rackovi a kočce, která  
ho naučila létat 
Režisér Jan Jiráň, herci Klára Sedláčková-Oltová, Jan 
Vondráček a další představí audioverzi světově pro-
slulého příběhu o dobrodružství racka a kočky. 
 [ Radioservis, a.s.

11.00–12.00 SÁl RoSteMe S KnIhoU – PRavé Křídlo

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

12.00–12.50 aUtoRSKÝ SÁl – levé Křídlo

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

12.30–13.30 P208 – PRavé Křídlo

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

13.00 l824 – levé Křídlo

Dagmar Langová – autogramiáda
Autorka knihy Rytířské pohádky a tajemství starých 
alchymistů.
 [ Český rozhlas a Radioservis, a.s.
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 � čtvrtek 12. 5.
12.00–13.00 FantaSy & SCI-FI – PRavé Křídlo

Jak se stát redaktorem Pevnosti a získat 
bohatství i slávu
Obránci Pevnosti se v plné síle postaví čelem všem 
dotazům na svou práci! Jak vzniká článek, co obnáší 
jeho psaní a co se s ním děje po odevzdání? Je to 
všechno magie, nebo tvrdá řehole? Řekneme vám 
vše, co potřebujete znát, abyste se stali jedním 
z nás! Účinkují Kristina Nowakowska, Martin Fajkus, 
Boris Hokr, Jana Kunová, Leoš Kyša, Daniel Storch.
 [ Společenstvo Pevnosti

13.00–14.00 FantaSy & SCI-FI – PRavé Křídlo

Proměny hrdinky v žánru
Fantastika se pyšní dávnými kořeny – putováním 
a  válkou. Proto je většina protagonistů mužského 
rodu. Nakolik dnes ohrožují hrdinky nadvládu super-
manů? Od Rusalky k Wonder Woman: jsou výtvorem 
nebo zrcadlem dobové kultury? Účinkuje Františka 
Vrbenská.
 [ XB-1

14.00–15.00 FantaSy & SCI-FI – PRavé Křídlo

České autorky fantastických žánrů
České autorky fantasy a sci-fi vyprávějí o  psaní, 
o  svých knihách a plánech. Přijďte si poslechnout 
příběhy ze světa Mycelia, jak se píše o  upírkách 
v  Praze, o  fantasy Stín Modrého býka či o  hrdince 
Magnólii ze světa Asterionu. Účinkují Vilma Kadleč-
ková, Františka Vrbenská, Hanina Veselá a Petra 
 Neomillnerová.
 [ XB-1

16.00–17.00 FantaSy & SCI-FI – PRavé Křídlo

Spisovatel nebo knihovník?
Míla Linc je spisovatel a zároveň knihovník. Je jedi-
ný? A  jak v praxi vypadá spojení práce a koníčka? 
Povídání bude nejenom o psaní, ale i o spolupráci 
mezi knihovnou, spisovateli a nakladateli. Sekundo-
vat mu bude spisovatelka, lektorka a scénáristka 
Klára Smolíková, která „vychovala“ několik generací 
knihovníků a knihovnic a s knihovnami udržuje živý 
kontakt.
 [ XB-1

18.00–19.00 FantaSy & SCI-FI – PRavé Křídlo7
Cesta od sci-fi k ministerské židli a zpátky  
nejen ke sci-fi, ale i k detektivce
Daniela Kovářová je česká právnička, advokátka se 
specializací na rodinnou problematiku, bývalá ředi-
telka Justiční akademie a ministryně spravedlnosti 
České republiky, šéfredaktorka odborného časopisu, 
je také spisovatelka, věnuje se nejen sci-fi (spoluza-
kládala v Plzni sci-fi klub) ale v poslední době začala 
psát úspěšné detektivky. Moderuje Vlado Ríša.
 [ XB-1

 � pátek 13. 5.
11.00–12.00 FantaSy & SCI-FI – PRavé Křídlo2
Dan Černý aneb kreslíme s Pevností
Z temných doupat nezřízené kreativity vám přináší-
me 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 pev-
nostní tričko a vykecáme něco pevnostních tajem-
ství. Dále účinkují Kristina Nowakowska, Martin Faj-
kus, Boris Hokr, Martin Bečvář a možná přijde 
i kouzelník…
 [ Společenstvo Pevnosti

12.00–12.50 velKÝ SÁl – Střední hala3
Dmitry Glukhovsky: Metro 2033,  
Metro 2034, Metro 2035, Budoucnost – beseda
Úspěšný ruský spisovatel a žurnalista Dmitry Gluk-
hovsky si svými sci-fi romány Metro 2033, Metro 
2034, Metro 2035 a Budoucnost získal miliony fa-
noušků po celém světě. V Praze osobně představí 
poslední část trilogie Metro, na kterou fanoušci netr-
pělivě čekali řadu let.
Tlumočeno: čeština, ruština
 [ Euromedia Group – Knižní klub

12.00–13.00 FantaSy & SCI-FI – PRavé Křídlo

Areston Josefa Pecinovského
Matador české sci-fi představí svůj nový román z kru-
tého prostředí vesmírného vězení na záhadné plane-
tce Areston. Při besedě odpoví i na otázky o světě 
svého dystopického cyklu Plástev jedu.
 [ Nakladatelství Epocha

Fantasy & Sci-fi5
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13.00 S202 – Střední hala3
Dmitry Glukhovsky: Metro 2033, Metro 2034, 
Metro 2035, Budoucnost – autogramiáda
Tlumočeno: čeština, ruština
 [ Euromedia Group – Knižní klub

13.00–13.45 P615 – PRavé Křídlo

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

13.00–14.00 FantaSy & SCI-FI – PRavé Křídlo

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 chysta-
né knihy. Františka Vrbenská a Zuzana Houšková doká-
žou být drsné, nekompromisní a velice vynalézavé.
 [ XB-1

14.00–15.00 FantaSy & SCI-FI – PRavé Křídlo

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

15.00–15.50 velKÝ SÁl – Střední hala13
Temné vize budoucnosti – severská  
dystopická sci-fi
Beseda s  populárními severskými autory dystopic-
kých 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
 [ #ReadNordic

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

Markus Heitz a Trpaslíci popáté
U příležitosti vydání nového, v pořadí pátého dílu po-
pulární fantasy ságy Trpaslíci, navštíví veletrh němec-
ký 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

15.00–16.00 FantaSy & SCI-FI – PRavé Křídlo

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

16.00–16.25 S201 – Střední hala13
Kaspar Colling Nielsen, Johanna Sinisalo  
a Antti Tuomainen – autogramiáda
Své knihy podepisují autoři sci-fi a dystopických ro-
mánů z Dánska a Finska.
Tlumočeno: čeština, dánština, finština
 [ #ReadNordic

16.00–17.00 FantaSy & SCI-FI – PRavé Křídlo

Fantastické audioknihy od českých vydavatelství
Na našem audiotrhu se pohybují hráči (nadšení vyda-
vatelé), 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-
HotBook, Tympanum a dalších. Ukázky z audioknih. 
Účinkují Jiří W. Procházka, Radek Volf, Martin Pilař, 
Jiří Pobuda a Tomáš Výchopeň.
 [ Walker&Volf

16.30–16.55 S201 – Střední hala13
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
 [ #ReadNordic

17.00–18.00 FantaSy & SCI-FI – PRavé Křídlo

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

18.00–19.00 FantaSy & SCI-FI – PRavé Křídlo

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

 � sobota 14. 5.
10.00–10.50 SÁl RoSteMe S KnIhoU – PRavé Křídlo

Warcraft v Česku (opět) vládne!
Fenomenální fantasy svět Warcraft u nás znovu napl-
no 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

11.00 S202 – Střední hala13
Johanna Sinisalo: Jádro Slunce – autogramiáda
Autogramiáda finské autorky sci-fi a fantasy literatu-
ry, které v  nakladatelství Odeon vyšla kniha Jádro 
Slunce. Mrazivá antiutopie o upadající západní spo-
lečnosti 21. století, která se přetvořila v autokratic-
kou republiku, připomíná nejslavnější díla tohoto 
žánru.
Tlumočeno: čeština, finština
 [ Euromedia Group – Odeon

11.00–12.00 FantaSy & SCI-FI – PRavé Křídlo

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

12.00–13.00 FantaSy & SCI-FI – PRavé Křídlo

Kroniky karmínových kamenů, Bruncvík  
a Dobrodruh
Historie poskytuje fantastickým příběhům bohatou 
inspiraci, jak dokazují čtvrtý svazek exotických dobro-
družství 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

13.00–13.45 P615 – PRavé Křídlo

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 Ku-
bíkové.
 [ Nakladatelství Epocha

13.00–14.00 FantaSy & SCI-FI – PRavé Křídlo

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

14.00–15.00 FantaSy & SCI-FI – PRavé Křídlo8
Kladivo na čaroděje jde do finále
Autoři Kladiva na čaroděje seznámí své čtenáře s mi-
nulostí, 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

14.00–15.50 lIteRÁRní SÁl – PRavé Křídlo

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

15.00–15.45 P615 – PRavé Křídlo8
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

15.00–16.20 velKÝ SÁl – Střední hala

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-fic-
tion, fantasy a hororu.
 [ Akademie science-fiction, fantasy a hororu
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17.00–18.00 FantaSy & SCI-FI – PRavé Křídlo

Sexuální fantastika v přednášce Radima Uzla
Lidé hodnotí sex ve fantastice, ale nikoliv fantasti-
ku  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

18.00–19.00 FantaSy & SCI-FI – PRavé Křídlo

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

 � neděle 15. 5.
10.00–11.00 FantaSy & SCI-FI – PRavé Křídlo

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

11.00–12.00 FantaSy & SCI-FI – PRavé Křídlo

Český steampunk vypouští páru
Steampunk v Čechách zažívá zlatý věk, pojďme tedy 
společně na procházku světy plnými páry, podivuhod-
ných strojů i  ještě podivuhodnějších genetických  
experimentů ve společnosti předních gentlemanů 
a dam žánru u nás! Účinkují Boris Hokr, Petr Schink, 
Petra Slováková a Daniel Tučka. Moderuje Boris 
Hokr.
 [ Nakladatelství Epocha

12.00–13.00 FantaSy & SCI-FI – PRavé Křídlo

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

13.00–14.00 FantaSy & SCI-FI – PRavé Křídlo

Fantastický svět Asterionu
Připravte se na jízdu říší splněných snů i  nočních 
můr. Asterionským univerzem vás provede trojice au-
torek. Seznámíte se s nadpřirozenem v jeho nejdrs-
nější podobě. Včetně násilí, chladných zbraní a sexu. 
Držte si klobouky, vážení! Účinkují Hanina Veselá, 
Kristína Haidingerová a Lucie Lukačovičová.
 [ XB-1

14.00–15.00 FantaSy & SCI-FI – PRavé Křídlo

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

15.00–16.00 FantaSy & SCI-FI – PRavé Křídlo8
Město jako kulisa fantastiky
Urban fantasy bývá spojována s moderním prostře-
dím, ale koho překvapí, když mezi auty potká Vlada 
Tepese? Mezi činžáky centra či na předměstí natahu-
je spáry čirý horor. A šlechtična z časů baroka potře-
buje vejít do městských bran, aby odhalila kouzlo… 
Účinkují Františka Vrbenská a Anna Šochová.
 [ XB-1

Město jako literární kulisa

 � pátek 13. 5.
11.00–11.50 
 SÁl RoSteMe S KnIhoU – PRavé Křídlo2
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). Vítěz-
né příběhy dětí přečtou Věra Hollá a Lukáš Hejlík, 
jenž bude pořad také moderovat.
 [ Svět knihy, s.r.o. 

8
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16.00–16.50 S101 – Střední hala3
Margo Rejmer – autogramiáda
Kniha Bukurešt. Prach a krev vyšla nedávno v „repor-
tážní řadě“ nakladatelství Dokořán a Jaroslava Jis-
krová – Máj v překladu Jarmily Horákové. Talentova-
ná mladá prozaička vzbudila nadšení kritiky i svým 
esejisticko-reportážním debutem.
Tlumočeno: čeština. polština
 [ Polský institut v Praze

17.00–17.50 
 KoMoRní SÁl – PRavé Křídlo (balKon vlevo) 3
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 mno-
ho děsivých a fascinujících příběhů.
Tlumočeno: čeština, polština
 [ Polský institut v Praze

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

Zdeněk Lukeš: Praha Václava Havla
Slavnostní uvedení knihy věnované pražským mís-
tům spojených se životem dramatika, disidenta 
a prezidenta Václava Havla. Výstižné texty historika 
architektury Zdeňka Lukeše bohatě ilustrované sou-
časnými i archivními fotografiemi a doplněné podrob-
nými mapami, dohromady skládají velmi pestrou 
a čtivou mozaiku „havlovské“ Prahy.
 [ Knihovna Václava Havla

 � sobota 14. 5.
12.00–12.50 
 KoMoRní SÁl – PRavé Křídlo (balKon vlevo)

Vzbouřená města: Varšava 1944 /  
Vratislav 1981
Město jako bitevní pole v  konfrontaci mezi společ-
ností a totalitním režimem jsou námětem dvou knih, 
které vydalo sdružení PANT Chtěli jsme být svobod-
ní… Příběhy z Varšavského povstání a Tvrz. Bojující 
Solidarita. O vzbouřených městech diskutují Petruš-
ka Šustrová a Maciej Ruczaj.
 [ Svět knihy, s.r.o. a Polský institut v Praze

14.00–14.50 ČtenÁřSKÝ SÁl – levé Křídlo

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.

14.00–15.00 FantaSy & SCI-FI – PRavé Křídlo8
Kladivo na čaroděje jde do finále
Autoři Kladiva na čaroděje seznámí své čtenáře s mi-
nulostí, 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

15.00–15.45 P615 – PRavé Křídlo8
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

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

Příběhy měst
Jaké obrazy měst vytváří současná literatura? Inspi-
rují 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 Milo-
šem Urbanem, básníkem Josefem Strakou a Jose-
fem Hrdličkou z Ústavu české literatury a kompara-
tistiky FF UK.
 [ Svět knihy, s.r.o.

 � neděle 15. 5.
15.00–16.00 FantaSy & SCI-FI – PRavé Křídlo5
Město jako kulisa fantastiky
Urban fantasy bývá spojována s moderním prostře-
dím, ale koho překvapí, když mezi auty potká Vlada 
Tepese? Mezi činžáky centra či na předměstí natahu-
je spáry čirý horor. A šlechtična z časů baroka potře-
buje vejít do městských bran, aby odhalila kouzlo… 
Účinkují Františka Vrbenská a Anna Šochová.
 [ XB-1
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7 FENOMÉN KRIMI  8 MĚSTO JAKO LITERÁRNÍ KULISA  6 VAŘÍME S KNIHOU  5 FANTASY & SCI-FI

 � čtvrtek 12. 5.
12.00–12.50 
 lIteRÁRní KavÁRna – PRavé Křídlo (balKon vlevo)

Knihkupecký žebříček
Svaz českých knihkupců a nakladatelů zve na přátelské 
setkání, na němž budou předány odměny nejlépe hlasu-
jícím knihkupcům v Knihkupeckém žebříčku za rok 2015.
 [ Svaz českých knihkupců a nakladatelů

13.00–13.50 lIteRÁRní SÁl – PRavé Křídlo

Slavnostní vyhlášení výsledků kartografické 
soutěže Mapa roku 2015
V rámci slavnostního vyhlášení výsledků v pořadí již 
18. ročníku soutěže Mapa roku budou autorům a 
vydavatelům předána ocenění odborné komise Čes-
ké kartografické společnosti za nejlepší česká karto-
grafická díla vydaná v roce 2015.
 [ Česká kartografická společnost

13.00–13.50 aUtoRSKÝ SÁl – levé Křídlo

Výroční ceny Mladé fronty 2015
Předávání výročních cen Mladé fronty za rok 2015 
moderuje a hudbou doprovází Jan Burian.
 [ Mladá fronta, a.s. 

13.00–13.50 l604 – levé Křídlo

Výroční ceny nakladatelství Vyšehrad za rok 2015
Již tradičně v první den veletrhu pořádá nakladatel-
ství Vyšehrad předávání výročních nakladatelských 
cen za loňský rok 2015. Ceny budou vyhlášeny v ka-
tegoriích: původní práce, překlad a výtvarné zpraco-
vání knihy. Následuje malé občerstvení.
 [ Vyšehrad

17.00–17.50 velKÝ SÁl – Střední hala

Cena Jiřího Ortena
Svaz českých knihkupců a nakladatelů pořádá slavnost-
ní vyhlášení vítěze letošního ročníku Ceny Jiřího Ortena.
 [ Svaz českých knihkupců a nakladatelů za finanční podpory 
ministerstva kultury a Magistrátu hlavního města Prahy

17.00–17.50 SÁl RoSteMe S KnIhoU – PRavé Křídlo

Vyhlášení laureátů Ceny Česká kniha  
a Ceny čtenářů České knihy 2015
Ocenění jsou udělována nejlepším prozaickým novin-
kám předchozího roku. Díky mezinárodnímu rozměru 
ceny mají vítězná díla usnadněnou cestu k překlado-
vým vydáním v zahraničí.
 [ Občanské sdružení Cena Česká kniha

 � pátek 13. 5.
10.30–11.00 P409 – PRavé Křídlo2
Česká televize – hlavní mediální partner  
projektu Celé Česko čte dětem
10. výročí projektu a vyhlášení vítězů výtvarné soutě-
že, udělení cen. Účinkuje ředitelka projektu Eva Ka-
trušáková a vítězové výtvarné soutěže. Moderuje 
Lucie Černíková.
 [ Česká televize – Edice ČT

11.00–11.50 
 SÁl RoSteMe S KnIhoU – PRavé Křídlo82
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). Vítěz-
né příběhy dětí přečtou Věra Hollá a Lukáš Hejlík, 
jenž bude pořad také moderovat.
 [ Svět knihy, s.r.o. 

12.00–12.50 lIteRÁRní SÁl – PRavé Křídlo

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 literatu-
ry v zahraničí. Stálým čestným členem komise je syn 
Jiřího (George) Theinera a donátor finanční prémie 
Pavel Theiner. V  roce 2016 cenu obdrží Markéta 
Goetz-Stankewicz. Laudacio přečte Ivan Havel. Pořad 
moderuje David Vaughan.
 [ Svět knihy, s.r.o. 

12.00–12.50 
 SÁl RoSteMe S KnIhoU – PRavé Křídlo2
Soutěž Náš svět
Vyhlášení výsledků literární soutěže.
 [ Národní institut pro další vzdělávání

13.00–13.50 velKÝ SÁl – Střední hala

Audiokniha roku 2015
Asociace vydavatelů audioknih vyhlašuje výsledky 
3.  ročníku ankety Audiokniha roku v sedmi katego-
riích: nejlepší obal, zvuk, nejlepší audiokniha pro 
děti, interpret, interpretka, četba, dramatizace. Pro-
gram uvádí Vladimír Kroc. Hosté: Igor Bareš, Jiří Dvo-
řák, Taťjana Medvecká, Jiří Lábus a další úspěšní in-
terpreti.
 [ AVA z.s. 

Udílení cen a soutěže 4
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13.00–14.50 
 SÁl RoSteMe S KnIhoU – PRavé Křídlo2
SOUBOJ ČTENÁŘŮ – soutěž ve znalosti  
obsahu knih
Finálové kolo soutěže, kterou pro šesté třídy základ-
ních škol vyhlašuje Svět knihy, s.r.o. v rámci kampa-
ně Rosteme s  knihou. Online kola se zúčastnilo 
81 tříd z celé republiky, z nichž 5 nejlepších se o ví-
tězství utká ve finálovém souboji přímo před zraky 
publika a odborné poroty. Osobně bude přítomen 
Nikkarin, který ilustroval soutěžní knihu Petry Brau-
nové 3333 km k Jakubovi.
 [ Svět knihy, s.r.o.

14.00–14.50 lIteRÁRní SÁl – PRavé Křídlo

Slovník roku 2016
Vyhlášení výsledků a předání cen 23. ročníku sou-
těžní a propagační akce pořádané Jednotou tlumoč-
níků a překladatelů – usnadňuje přehled v celoroční 
slovníkové a encyklopedické produkci ČR, SR i dal-
ších zemí. Účinkují Amalaine Diabová, Jana Hašková, 
Barbora Stejskalová, Alena Šourková a autoři a na-
kladatelé odměněných publikací.
 [ JTP – Jednota tlumočníků a překladatelů

16.00–16.50 velKÝ SÁl – Střední hala

Anticena Skřipec
Odborná porota Obce překladatelů udělí anticeny na-
kladatelům a překladatelům, kteří se v  uplynulých 
pěti letech závažně zpronevěřili pravidlům profesní 
etiky. Hodnoceny budou prohřešky v oblasti krásné 
i odborné literatury.
 [ Obec překladatelů

16.00–16.50 SÁl RoSteMe S KnIhoU – PRavé Křídlo

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

16.00–16.50 ČtenÁřSKÝ SÁl – levé Křídlo7
Prix Bohemia Radio Autor
Vyhlášení vítězů dramatické soutěže Prix Bohemia 
Radio Autor. Ceny předá generální ředitel ČRo René 
Zavoral, rozhovory k soutěži přinese vltavská Mozai-
ka. Následuje beseda na téma krimi. Hosté: rozhla-
sový režisér Aleš Vrzák, Josef Mareš, šéf prvního 
oddělení Krajského ředitelství policie hl. města Pra-
hy a další. Moderuje Kateřina Rathouská.
 [ Český rozhlas – TS Drama a literatura, Český rozhlas Vltava

17.17–18.00 velKÝ SÁl – Střední hala

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 AUDIO-
TÉKA.cz také ocenění za nejúspěšnější audioknihu. 
Již posedmnácté tak hosté budou mít příležitost 
osobně se setkat s významnými autory a nakladate-
li.
 [ KNIHCENTRUM.CZ s.r.o. 

 � sobota 14. 5.
10.00–11.50 velKÝ SÁl – Střední hala1
Severská čtenářská výzva – finále
V napínavé vědomostní soutěži se osm finalistů Se-
verské čtenářské výzvy #ReadNordic utká o  zájezd 
do Skandinávie a další hodnotné ceny. Přijďte podpo-
řit své favority a vyzkoušet si alespoň nanečisto své 
znalosti severské literatury! Věcné ceny jsou připra-
veny i pro vylosované diváky.
 [ #ReadNordic

12.30–12.55 S201 – Střední hala1
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 vítěz-
ných recenzí.
 [ #ReadNordic a Skandinávský dům, z. s. 

15.00–16.20 velKÝ SÁl – Střední hala5
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-fic-
tion, fantasy a hororu.
 [ Akademie science-fiction, fantasy a hororu

 � neděle 15. 5.
14.00–14.50 lIteRÁRní SÁl – PRavé Křídlo

Dunaj na Vltavě 4
Komponovaný pořad se slavnostním vyhlášením vítě-
zů soutěže o nejzdařilejší překlad slovenského textu 
do češtiny. Soutěžící pracovali s úryvkem z knihy 
Medzerový plod Veroniky Šikulové, která zvítězila 
v nejvýznamnější slovenské literární soutěži Anasoft 
litera za rok 2015.
 [ Literárne informačné centrum, Anasoft litera,  
Svět knihy, s.r.o. a Mosty – Gesharim, o. z.


