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pátek 25. 9.

čtvrtek 24. 9.

DENNÍ PROGRAMY

2 pořady pro děti a mládež

20.00
KLUB ANDĚL – Bezručova 5, Plzeň 3

Čítání lidu 
Formát Čítání lidu vznikl v  Plzni asi před 
patnácti lety. Kombinuje veřejné čtení zku-
šených interpretů z Divadla MY s hudebními 
výstupy různých kapel v  prostředí kaváren 

nebo hudebních klubů. Diváci posloucha-
jí a  popíjejí oblíbený nápoj a  seznamují se 
s novými knihami. Tentokrát nabídne Čítání 
lidu ukázky z tvorby mladých autorů nomi-
novaných na Cenu Jiřího Ortena a  vlastní 
výběr nových titulů, které budou k dispozici 
na stáncích plzeňské odnože festivalu Svět 
knihy. Doprovodí je kapela VY a zhudebně-

né texty tuzemských a zahraničních básní-
ků. Program bude obohacen čtením ukázek 
autorů oceněných Evropskou cenou za lite-
raturu. 
Délka programu 120 minut.
Vstupné 80 Kč.
 [ Svět knihy

9.00
KAVÁRNA – DEPO2015 

2

Světoví Češi 
Beseda se vztahuje ke stejnojmenným kni-
hám pro děti o  slavných osobnostech, vy-
nálezcích, vědcích, umělcích, sportovcích 
i politicích, na které můžeme být jako Češi 
hrdí. Se spisovatelkou Janou Jůzlovou si 
přiblížíme životy některých z nich.
 [ Svět knihy v rámci kampaně Rosteme s knihou

10.00
ATELIÉR – DEPO2015 

2

Cesta na Sever – workshop pro děti  
od 8 do 12 let 
Zveme všechny malé čtenáře na dobrodruž-
nou cestu do světa severské literatury. Děti 
se hravou formou seznámí s největšími kniž-
ními hity ze severských zemí, poslechnou si, 
jak zní knihy v originále, a nakonec si užijí 
zábavný kvíz. Pořádají severské ambasády 
a honorární konzulát Islandu v ČR ve spolu-
práci se Skandinávským domem. 
 [ Skandinávský dům, Velvyslanectví Švédska

10.00
FÓRUM SCI-FI & FANTASY 
DEPO2015 

2

Sofinka, děda a mluvící pes 
Šéfredaktor časopisu XB1 Vlado Ríša je 
znám zejména svými díly v  žánrech sci-fi 
a fantasy. Občas se ale pustí do pohádko-
vých příběhů pro děti. Jedním z nich je i útlá 
kniha Stříbrný paprsek. Sám autor z ní bude 
předčítat a  také hovořit o  svém psaní pro 
děti a mládež. 
 [ XB1

10.00
BUS12 – DEPO2015 

2

Jana Jůzlová: Světoví Češi 
autogramiáda
 [ Svět knihy v rámci kampaně  
Rosteme s knihou

11.00
TRUHLÁRNA – DEPO2015

Slavnostní zahájení 
Slavnostní zahájení 3. ročníku mezinárod-
ního knižního veletrhu a literárního festivalu 
Svět knihy Plzeň Za účastí oficiálních před-
stavitelů města Plzně, Plzeňského kraje, 
zástupců diplomatických misí vystavujících 
zemí a řady kulturních, vědeckých a spole-
čenských institucí z celé ČR a dalších vzác-
ných hostů. 
 [ Svět knihy

11.00
KAVÁRNA – DEPO2015 

2

Rackomix a Neboj, neboj! 
Kdo otevře Rackomix, dostane kompletní 
nálož Rackových komiksů z časopisu Rake-
ta! A nejen to! Rackomix překypuje inspira-
cí ke hrám, objevům, vědeckým zázrakům, 
přírodním kouzlům, vynálezům a dobrodruž-
ným výpravám. Máš prak? Nechceš někomu 
poslat dopis? Víš, kdo vymyslel teploměr? 
S Rackomixem v batohu je z tebe v cukule-
tu ornitolog, paleontolog, architekt, detektiv 
i houbař. A kdo se bojí, může fofrem do lesa. 
O tom je zase knížka Neboj, neboj! Legrač-
ní klábosení s Miladou Rezkovou, autorkou 
knížek pro děti.
 [ Svět knihy v rámci kampaně Rosteme s knihou

11.00
ATELIÉR – DEPO2015 

2

Slunečnice, Rostlinopis, Havětník 
a příroda vůbec… 
Zábavné autorské čtení populárně nauč-
ných knížek i bajek a k  tomu pár hádanek 
nejen pro malé přírodovědce. Pořad se spi-
sovatelem a novinářem Jiřím Dvořákem, vel-
kým znalcem přírody.
 [ Svět knihyv rámci kampaně  
Rosteme s knihou

11.00
FÓRUM SCI-FI & FANTASY 
DEPO2015 

2

Kam se ztratil Ježíšek? 
Český scenárista a  režisér Marek Dobeš 
napsal společně se spisovatelkou fantasy 
Lucií Lukačovičovou půvabnou knihu pro 
celou rodinu. Jde o dobrodružný fantasy pří-
běh pro děti i dospělé, který si pohrává s vizí 
tradičních vánočních atributů. Oba autoři se 
inspirují českými Vánoci a s nimi spojenými 
hodnotami jako jsou vzájemné pochopení, 
usmíření a odpuštění. Autorské čtení bude 
doplněno i  besedou s  mladými posluchači 
i jejich rodiči.
 [ XB1

11.00
VP01 – DEPO2015 

2

Křest Turistické vizitky  
pro Svět knihy v Plzni 
 [ Mapcentrum
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12.00
ATELIÉR – DEPO2015 

2

Čeští cestovatelé 
Beseda se vztahuje ke stejnojmenné knize 
pro děti spisovatelky Jany Jůzlové. Povíme 
o tom, jak a proč lidé v minulosti cestovali, 
a  seznámíme se s  několika pozoruhodný-
mi osobnostmi českých cestovatelských 
dějin  – poutníky do Jeruzaléma, barokními 
šlechtici, misionáři, vědci, lovci kaktusů, or-
chidejí i ptakopysků.
 [ Svět knihy v rámci kampaně  
Rosteme s knihou

12.00
BUS12 – DEPO2015 

2

Milada Rezková: Rackomix  
a Neboj, neboj! – autogramiáda
 [ Svět knihy v rámci kampaně  
Rosteme s knihou

12.00
TRH11 – DEPO2015 

2

Jiří Dvořák: Slunečnice, Rostlinopis, 
Havětník – autogramiáda
 [ Svět knihy v rámci kampaně  
Rosteme s knihou

13.00
ATELIÉR – DEPO2015

Středisko západočeských spisovatelů 
představuje své prozaiky 
Během pořadu proběhnou autorská čtení, 
povídání s autorem a autogramiády.
 [ Středisko západočeských spisovatelů

13.00
FÓRUM SCI-FI & FANTASY – DEPO2015

Choking Hazard – český filmový horor 
Režisér Marek Dobeš a dva zombie myslivci 
Alexandr Rusevský a Vlado Ríša vás prove-
dou ojedinělou hororovou filmovou parodií 
Choking Hazard, která byla uvedena i  na 
mezinárodních filmových festivalech nezá-
vislého filmu. K vidění budou ukázky z filmu 
a uslyšíte i nezbytné historky z natáčení.
 [ XB1

13.00
BUS12 – DEPO2015 

2

Jana Jůzlová: Čeští cestovatelé 
autogramiáda
 [ Svět knihy v rámci kampaně  
Rosteme s knihou

14.00
KLEMPÍRNA – DEPO2015

Podzimní knižní novinky 
Po loňské úspěšné premiéře je pro zájemce 
z řad odborné i široké veřejnosti nachystá-
na prezentace českých nakladatelství, jaké 
novinky připravují pro nadcházející podzim-

ní sezonu. Zástupci nakladatelství odtajní ty 
nejzajímavější tituly, které v nejbližších týd-
nech dorazí na pulty knihkupectví. Dozvíte 
se, co by nemělo chybět pod vaším vánoč-
ním stromečkem.
Délka programu 110 minut.
 [ Svět knihy

14.00
KAVÁRNA – DEPO2015 

2

Petr Koťátko & Vít Gvoždiak: Anička, 
mluvící potok a další chovanci ústavu 
paní Majerové 
Vyprávění známého filosofa a  spisovatele 
Petra Koťátka o  proměnlivosti, kontinuitě 
a stabilitě lidské existence doprovázeno ně-
kolika zvukovými a dramatickými ukázkami 
a  pokusy o  rekonstrukci klíčových situací 
z knihy za spoluúčasti dětí. 
 [ Nakladatelství Meander

14.00
ATELIÉR – DEPO2015 

2

Trápení s baletem i hláskou Ř 
Čtení ze dvou nových knih pro děti spisova-
telky Olgy Stehlíkové: z novely Kluci netan-
čej o  jinakosti, lásce k baletu a  také lásce 
první (katalog Nejlepší knihy dětem SČKN 
2020, ilustrace Lukáš Fibrich, Portál) a  ve-
selém příběhu z  planety Praminda Kařut 
a Řabach o dvou bratrech, Hoře zapomnění 
a  strašlivém Hun-gen-dungovi (nominace 
na Výroční cenu Zlatá stuha 2020 v literární 
části, ilustrace Barbara Šalamounová, Bě-
žíliška). Obě knihy jsou vhodné pro děti od 
8 do 12 let.
 [ Svět knihyv rámci kampaně  
Rosteme s knihou

14.00
TERASA – DEPO2015

Prezentace knihy o Miladě Horákové 
O Miladě Horákové víme, že byla „obětí vy-
konstruovaného politického procesu“. Co 
to ale znamená? Byla jen obětí účtování 
komunistů s oponenty nebo proti komunis-
tickému režimu aktivně bojovala? Jan Synek 
představí novou knihu Mám klid ve svém 
svědomí.
 [ Ústav pro studium totalitních režimů

14.00
VP01 – DEPO2015

Představení edice 8 Tajemných  
map ČR – energetická místa v krajině. 
 [ Mapcentrum

15.00
KAVÁRNA – DEPO2015 

2

Petr Stančík: Jezevec Chrujda vyhání 
koronavirus 
Čtení a beseda s Petrem Stančíkem o neví-
taném vetřelci v lese Habřinec – koronaviru. 
Moudrá sůvička Stáňa si naštěstí ví rady. 

A  jezevec Chrujda s  její pomocí naučí své 
kamarády, co mají dělat, aby zůstali zdraví 
a byli i ohleduplní ke svému okolí.
 [ Nakladatelství Meander

15.00
ATELIÉR – DEPO2015 

2

Písmenková polívka – premiérová 
ochutnávka 
Namísto talíře s  horkou polívkou vás čeká 
sklenička šampusu a křest unikátního titulu 
pro děti v 1. ročníku ZŠ, který spojuje říkan-
ky nejen o  české abecedě, současný mo-
derní design a didaktický potenciál. V rámci 
křtu je možné titul zakoupit s 20 % slevou.
 [ Nakladatelství Fraus, s.r.o.

15.00
TERASA – DEPO2015

Bláznivý život na volné noze  
Oldřišky Ciprové 
Vymyslet příběh pro děti, dokončit román 
pro dospělé a večer si odskočit na divadel-
ní prkna střihnout nějakou tu roli. Život na 
volné noze je pěkně bláznivá jízda! Jak to 
zvládá Oldřiška Ciprová? 
 [ Nakladatelský dům GRADA

15.00
FÓRUM SCI-FI & FANTASY 
DEPO2015 

2

Neff s nudlí u nosu 
Nový román Ondřeje Neffa je dětská sci-
-fi detektivka Barbora a  Zlatý robot. Autor 
povypráví o tom, jak se stalo, že se rozho-
dl vrátit se do doby krátkých kalhot a nudle 
u nosu. Do nového románu zahrnul všech-
no, co má rád: rakety, jinoplanetníky, robo-
ty, hrdiny a padouchy. Prostě napsal knihu, 
kterou by četl, kdyby mu bylo deset. Po-
slechněte si, jak vznikla.
 [ XB1

15.00
BUS40 – DEPO2015 

2

Olga Stehlíková: Kluci netančej  
a Kařut a Řabach – autogramiáda
 [ Nakladatelství Portál, Svět knihy v rámci 
kampaně Rosteme s knihou

15.00
VP01 – DEPO2015

Radek Gális – literatura faktů 
a rozhovorů
 [ Mapcentrum

16.00
KLEMPÍRNA – DEPO2015

Kniha není pomník: jak číst život  
Oty Pavla nebo Věry Čáslavské? 
Pavel Kosatík, autor biografie prezidenta 
Masaryka nebo Emila Zátopka, v  diskusi 
s  předním polským bohemistou Aleksan-
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drem Kaczorowským, kterému česky vychá-
zí životopis spisovatele, novináře a beroun-
ského rybáře Oty Pavla Pod povrchem (Host 
2020, překlad Martin Veselka), a  to přesně 
90 let po jeho narození.
 [ Polský institut v Praze, Svět knihy

16.00
KAVÁRNA – DEPO2015

Temné matky a První muž, který mě 
zradil…
V rodině se můžete cítit bezpečně a  uvol-
něně, ale také plni úzkosti a  strachu. To 
všechno poznamenává naše budoucí vzta-
hy – partnerské, rodičovské, pracovní i přá-
telské. O tom, jak nás v dětství rodiče ovliv-
nili a jaké to má, často nečekané, důsledky 
v  dospělosti, o  tom píší ve svých knihách 
autorky. Podle četných ohlasů čtenářů jde 
o velmi aktuální téma.
 [ Knihy Lucie Jandová

16.00
ATELIÉR – DEPO2015

Setkání se spisovatelkou Anne Delaflotte 
Mehdevi: Divadlo světla 
Francouzský institut v  Praze a  nakladatel-
ství Argo zvou na setkání s Anne Delaflotte 
Mehdevi u příležitosti vydání jejího nového 
románu Divadlo světla, který se odehrává 
v  barokní Praze. Kmotrou knihy je Lenka 
Horňáková-Civade.
Tlumočeno: čeština, francouzština
 [ Francouzský institut v Praze, Svět knihy

16.00
TERASA – DEPO2015

Roll Out the Barrels 
Vzpomínky pamětníků na osvobození zá-
padních Čech v roce 1945 dostaly podobu 
komiksové knihy, v  níž se skládá mozaika 
z příběhů osvoboditelů i místních obyvatel. 
Setkání s pamětníky, scénáristkou komiksů 
a jejich autory – studenty plzeňské Sutnarky.
 [ Paměť národa Plzeňský kraj

16.00
BUS34 – DEPO2015

Hrdinky Kateřiny Tučkové 
Setkání se spisovatelkou Kateřinou Tučko-
vou, jejíž tvorba je přeložena do mnoha jazy-
ků a zdobí ji řada významných cen. Tentokrát 
se stala autorkou více než šedesáti portrétů 
mimořádných žen našich dějin. Spolu s au-
tory ilustrací, studenty plzeňské SUTNARKY, 
a s autorkou konceptu projektu  Renátou Fu-
číkovou představí čerstvě vydanou knihu Hr-
dinky. Součástí pořadu bude i autogramiáda.
Délka programu 120 minut.
 [ Fakulta designu a umění Ladislava Sutnara 
Západočeské univerzity v Plzni 

17.00
KLEMPÍRNA – DEPO2015

Jan Novák: Kundera, exil a české dějiny 
Překladatel a  literární kritik Ladislav Nagy 
vyzpovídá Jana Nováka, autora biografie 
o Milanu Kunderovi, která probudila z koro-
navirové letargie české literární kruhy, a ne-
jen ty odborné.
 [ Svět knihy

17.00
KAVÁRNA – DEPO2015

Beseda o knize Ina Píšová: Transsibiřská 
odysea 
Po stopách legionáře Jana Kouby. 9288 ki-
lometrů – tolik měří nejdelší železnice světa, 
transsibiřská magistrála. Na sklonku první 
světové války tuto legendární trať ovládli 
českoslovenští legionáři, kteří v Rusku bojo-
vali za samostatné Československo.
 [ Radioservis, a.s.

17.00
ATELIÉR – DEPO2015

Jana Poncarová 
Její romány vycházejí ze skutečných příbě-
hů a české historie. Chystanou novinku Alž-
běta a  Nina zasadila do Sudet, svůj debut 
Podbrdské ženy do podhůří Brd. Román  
Eugenie je inspirovaný osudy bývalé majitel-
ky plzeňského hotelu Continental. 
 [ Albatros Media

17.00
TERASA – DEPO2015

Tomáš Akvinský — jeho filosofie 
a dnešní myšlení 
Diskuse o díle a odkazu Tomáše Akvinské-
ho nad knihou Tomáše Machuly Tomášovy 
sumy.
 [ Nakladatelství Jihočeské univerzity  
v Českých Budějovicích 

17.00
BUS02 – DEPO2015

Aleksander Kaczorowski – autogramiáda
 [ Nakladatelství Host

17.00
BUS12 – DEPO2015

Anne Delaflotte Mehdevi: Divadlo světla, 
Praha-Paříž, do vlastních rukou;  
Lenka Horňáková-Civade: Praha-Paříž, 
do vlastních rukou; Grófka, Marie 
a Magdalény, Provence jako sen, Lanýže 
autogramiáda
 [ Svět knihy

18.00
KAVÁRNA – DEPO2015

Česká historie a identita po roce 1918 
Diskuse o moderních českých dějinách po 
rozpadu Rakouska-Uherska a vzniku samo-
statného státu, zejména nad knihou Česko-
slovensko 1918–1938–2018. 
 [ Nakladatelství Jihočeské univerzity  
v Českých Budějovicích 

18.00
ATELIÉR – DEPO2015

Třetí odboj: co s ním ve škole? 
Na prezentaci knihy Třetí odboj v didaktické 
perspektivě se budeme věnovat tématu pro-
tikomunistické rezistence a  jeho využití ve 
škole. Dotkneme se otázky, co je badatelská 
výuka založená na kontroverzi nebo jak se 
třetí odboj odrazil v popkultuře.
 [ Ústav pro studium totalitních režimů

18.00
TRUHLÁRNA – DEPO2015

Jan Novák: Kundera – autogramiáda
 [ Svět knihy

18.00
BUS12 – DEPO2015

Pavel Kosatík: Věra Čáslavská – Život 
na Olympu, Jiný TGM, 100 x Václav 
Havel, Emil Běžec – autogramiáda
 [ Svět knihy

18.30
KLEMPÍRNA – DEPO2015

Premiéra: Winterbergova poslední cesta 
Scénické čtení s  hudebním doprovodem 
Jaroslav Rudiš a Jiří Hradil alias Winterberg 
& Kraus. Winterbergova poslední cesta je 
název prvního, německy psaného románu 
Jaroslava Rudiše. Autor nás v něm bere na 
napínavou cestu vlakem po středoevrop-
ských bojištích, hřbitovech i  za osobními 
traumaty. Doprovodí ho klávesista Jiří Hra-
dil, člen kapel Kafka Band, Tata Bojs a Lesní 
zvěř.  V České republice se jedná o premiéru 
a české vydání románu připravuje naklada-
telství Labyrint na rok 2021. 
Moderace: Joachim Dvořák
Délka programu 90 minut.
 [ Goethe-Institut

20.00
TRUHLÁRNA – DEPO2015

Jaroslav Rudiš – autogramiáda
 [ Labyrint
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sobota 26. 9.
10.00
KLEMPÍRNA – DEPO2015 

2

Kanálníčci: Strašidla z podzemí 
Strašidla z kanálu neboli kanálníčci žijí spolu 
s dalšími tvory a bytůstkami v podzemí. Co 
se stane, když se jednoho dne Smrďouch 
ztratí a zůstane uvězněný v dětském bato-
hu? Podaří se zachránit Sliza Blemcavého, 
kterého strhne proud podzemní řeky? A při-
letí Můra Vysávalka včas? Besedy jsou obo-
haceny o dramatické čtení z knihy, které je 
nejen zpestřením a odlehčením, ale také se 
při něm děti výborně baví. Při každé bese-
dě je dostatek prostoru na dotazy. Účinkují 
spisovatelka Michaela Fišarová a herec Mi-
roslav Reil.
 [ Svět knihy v rámci kampaně  
Rosteme s knihou

10.00
KAVÁRNA – DEPO2015

Věda v rozhovoru: Petr Koubský 
a Lenka Vrtišková Nejezchlebová 
Jak přiblížit svět vědy obyčejnému čtenáři? 
Petr Koubský má vzácný dar vysvětlit slo-
žité souvislosti srozumitelnou a  zábavnou 
formou. Zpovídat ho bude Lenka Vrtiško-
vá Nejezchlebová. Oba působí v Deníku N, 
autorsky jsou podepsaní pod knihami Věda 
podle abecedy a Rozhovory s vědci.
 [ Deník N

10.00
ATELIÉR – DEPO2015 

2

Galina Miklínová, Petr Stančík,  
Abramis a H2O 
H2O je parta kamarádů, jsou to Hubert, 
Hugo a Ofélie. Abramis je jejich ponorka, le-
tadlo i raketa dohromady, vyrobená ze staré 
dodávky. Galina Miklínová a  Petr Stančík 
o  dobrodružstvích H2O nakreslili a  napsali 
už čtyři knihy. Přijďte si poslechnout ukázky 
a prohlédnout obrázky. Dozvíte se také, jak 
si doma vyrobit miniaturní ponorku.
 [ Svět knihy v rámci kampaně  
Rosteme s knihou

10.00
TERASA – DEPO2015 

2

Autorské čtení z knihy Metamorfórky 
Mladí autoři Lukáš Csicsely a  Jára Plachý 
v  Plzni poprvé představí soubor vtipných 
(a výchovných) pohádek Metamorfórky, kde 
se mimo jiné dozvíte, jak podivnými, pouč-
nými, nechutnými, ba i  parádními způso-
by se může proměňovat naše tělo. Buďte 
u toho! 
 [ Nakladatelství Práh, s.r.o.

11.00
KAVÁRNA – DEPO2015

Beseda se sestrami Lucií a Nicole, 
blogerkami z A Cup of Style 
Lucie a  Nicole dělají všechno spolu. Jsou 
ségry a kámošky. Jejich blog A Cup of Style 
nedávno oslavil deset let a  u  té příležitos-
ti vydaly knihu DESET LET SE SÉGROU. 
Společně vám prozradí, jak šly za svými sny 
a představí i svůj nový Motivační diář!
 [ Nakladatelství SLOVART, s.r.o.

11.00
ATELIÉR – DEPO2015

Markéta Lukášková 
Beseda s  talentovanou českou autorkou. 
O  jejích knihách Panda v  nesnázích, Vlaš-
tovka v bublině, o divadelním zpracování pr-
votiny Losos v kaluži, i o tom, jak inspirovala 
své čtenáře úspěšnou knihou InTyMně.
 [ Albatros Media

11.00
TERASA – DEPO2015

MOTÁKY NEZVĚSTNÉMU Karla Pecky 
klíčový román o českém GULAGu  
(kniha + audiokniha) 
Vrcholné dílo autora, po jehož vydání v Si-
xty Eight Publishers (J. Škvorecký, Toronto) 
v roce 1980 označil prof. Václav Černý Kar-
la Pecku za nejvýznamnějšího současného 
českého prozaika.
 [ Daniel Pagáč – NEMOHUJINAK.CZ

11.00
FÓRUM SCI-FI & FANTASY – DEPO2015

Mimozemšťané na večeři 
Kontakty s  bytostmi z  vesmíru patří k  zá-
kladním tématům science fiction, kde inspi-
rují spisovatele k ohňostrojům představivos-
ti. Z nepřeberného množství knih a povídek 
vybereme příběhy napínavé, humorné, po-
divné, dramatické. Ukážou nám, že fantasti-
ka je víc než jen zábava: funguje jako zrcadlo 
lidí a  jejich světa. Přednáška vynikající fan-
tasy a sci-fi spisovatelky Františky Vrbenské 
vám ukáže fantastiku trochu jinak. 
 [ XB1

11.00
TRH11 – DEPO2015

K tabuli půjde vrah – autogramiáda 
Martiny Adlerové 
Setkání s  autorkou příběhu učitelky, která 
hledá štěstí, ale nejenže potkává roztodivné 
muže, ale přichází o iluze, jak to (také) chodí 
v českých školách. Vtipná a  jak chilli ostrá 
prvotina je objevem letošního podzimu.
 [ Novela bohemica

11.00
BUS12 – DEPO2015 

2

Michaela Fišarová: Kanálníčci: Strašidla 
z podzemí; 
Galina Miklínová, Petr Stančík: H2O 
autogramiáda
 [ Svět knihy v rámci kampaně  
Rosteme s knihou

11.00
VP01 – DEPO2015 

2

Představení 48 minutových pohádek 
s Turistickým deníkem 
 [ Mapcentrum

12.00
KLEMPÍRNA – DEPO2015

KARLAZ – Jak žít život, aby to  
mělo smysl 
Přednáška pro všechny, kteří jsou uprostřed 
cesty a hledají správný směr. Vydejte se na 
cestu k  naplnění svého životního poslání. 
Objevte svůj dar, dejte ho světu a před smrtí 
vykřikněte: Vše, co jsem měl vykonat, jsem 
vykonal. Prožil jsem dobrý život.
 [ PhDr. Tomáš Gavlas

12.00
ATELIÉR – DEPO2015

Středisko západočeských spisovatelů 
představuje své básníky 
Během pořadu proběhnou autorská čtení, 
povídání s autorem a autogramiády.
 [ Středisko západočeských spisovatelů

12.00
FÓRUM SCI-FI & FANTASY – DEPO2015

Dobývání vesmíru 
Generace snily o cestě k Měsíci a dál, před-
stavovaly si související problémy a cizí svě-
ty. Jak to bylo a co nám cesty mimo planetu 
přinášejí? V  přednášce české spisovatelky 
a  publicistky Anny Šochové se mimo jiné 
dozvíme o  dalších dobyvatelích vesmíru, 
třeba o  českém filmu Ikarie XB-1 či o  spi-
sovateli, jehož jméno zná každý fanoušek  
sci-fi, a tím je Jules Verne. 
 [ XB1

13.00
KLEMPÍRNA – DEPO2015

Píší ženy jinak než muži? 
Poznáte z  textu, zda jej napsala žena či 
muž? Píší ženy jinak než muži? Mají specific-
ký styl, hrdiny, scény a motivy vyprávění? Je 
pravda, že ženy píší více o vztazích, zatímco 
muži o událostech? A co když zkoušejí muži 
psát jako ženy a ženy jako muži? Jak se daří 
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ženám jejich mužští hrdinové a mužům žen-
ské hrdinky? Píší ženy o ženách lehčeji a vě-
rohodněji? A co muži o mužích? Je gender 
tématem v literatuře a mezi spisovateli? 
Zajímají vás odpovědi na tyto otázky? Máte 
další? Pojďte si poslechnout odpovědi od 
plzeňských spisovatelek a  spisovatelů. 
Přijďte a poslechněte si, co si o tom tématu 
myslí. Četli jste Geniální přítelkyně? Je Elena 
Ferrante mužem, ženou? Napsal tu tetralo-
gii smíšený pár? Proč si to myslíte? Pojďme 
spolu hledat a nacházet odpovědi.
 [ Středisko západočeských spisovatelů

13.00
ATELIÉR – DEPO2015

Mrtvá krysa nekouše – prvotina plzeňské 
autorky Zdeňky Sůvové 
Knihu povídek rozverných i  strašidelných 
o lidech, zvířatech a monstrech uvede jejich 
nadšený čtenář Václav Cílek. Zdeňka Sůvo-
vá je profesí zooarcheoložka a pro své pří-
běhy se nechává inspirovat jak všemožnými 
nálezy, tak bájemi a mýty.
 [ Novela bohemica

13.00
TERASA – DEPO2015 

2

Kanálníčci: Strašidla z podzemí 
Strašidla z kanálu neboli kanálníčci žijí spolu 
s dalšími tvory a bytůstkami v podzemí. Co 
se stane, když se jednoho dne Smrďouch 
ztratí a zůstane uvězněný v dětském bato-
hu? Podaří se zachránit Sliza Blemcavého, 
kterého strhne proud podzemní řeky? A při-
letí Můra Vysávalka včas?
Besedy jsou obohaceny o dramatické čtení 
z knihy, které je nejen zpestřením a odlehče-
ním, ale také se při něm děti výborně baví. 
Při každé besedě je dostatek prostoru na 
dotazy. Účinkují spisovatelka Michaela Fiša-
rová a herec Miroslav Reil.
 [ Svět knihy v rámci kampaně  
Rosteme s knihou

13.00
FÓRUM SCI-FI & FANTASY – DEPO2015

Časopis XB1, historie a budoucnost 
nejstaršího SF periodika v ČR 
Šéfredaktor a spisovatel Vlado Ríša společ-
ně s majitelem časopisu Alexandrem Rusev-
ským budou vzpomínat na počátky nejstar-
šího sci-fi a  fantasy časopisu u  nás, který 
stále vychází a opět připravuje nové literární 
soutěže a objevuje nové autory.
 [ XB1

14.00
KLEMPÍRNA – DEPO2015

Kostely na schwarzenberském  
panství 
Diskuse o  zbožnosti a  výzdobě kostelů na 
schwarzenberském panství nad knihou Ka-
teřiny Horníčkové, Jana Ivanegy a Michala 
Šroňka Zbožnost, účelnost, reprezentace: 

Zařizování kostelů na schwarzenberských 
panstvích v 17. a 18. století.
 [ Nakladatelství Jihočeské univerzity  
v Českých Budějovicích

14.00
ATELIÉR – DEPO2015

Ženy, slast, intimita 
Milostný román, který není červená knihov-
na ani pornografie? Marta Dzido získala za 
svou novelu Slast (Dokořán 2019, překlad 
Anna Plasová) Cenu Evropské unie za lite-
raturu. Barbora Baronová zkoumá intimitu 
žen, u nichž city nehledáme. Ženy píší o že-
nách – nejen pro ženy. 
Tlumočeno: čeština, polština
 [ Polský institut v Praze, Svět knihy

14.00
TERASA – DEPO2015 

2

Rockové příběhy pro malé rebely 
Ptáte se, děti, co to je ten rock? V knížce Jir-
ky Štrauba poznáte třeba tarantuli, která se 
snaží hrát na kytaru, nebo krávy, které zpí-
vají sbory. Cesta za slávou je ale složitější, 
než se zdá...
 [ Nakladatelský dům GRADA

14.00
KAVÁRNA – DEPO2015

Jiří Hájíček: Plachetnice na vinětách
Jak bojovat s uváznutím v čase a bezbřehou 
vzdáleností mezi lidmi? Beseda s Jiřím Há-
jíčkem o jeho nejnovnější knize Plachetnice 
na vinětách. 
 [ Nakladatelství Host

14.00
FÓRUM SCI-FI & FANTASY – DEPO2015

Hororová hodinka 
O strašidlech a  strašení s  českými autory 
horroru: Kristinou Haidingerovou a  Petrem 
Bočkem. V besedě vám prozradí, co všech-
no stálo u zrodu bestií z  jejich knih, pood-
halí nejtemnější zákoutí spisovatelské duše 
a také představí tajemného hosta.
 [ XB1

14.00
BUS12 – DEPO2015 

2

Michaela Fišarová: Kanálníčci: Strašidla 
z podzemí – autogramiáda
 [ Svět knihy v rámci kampaně  
Rosteme s knihou

14.00
VP01 – DEPO2015 

2

Autogramiáda České pohádkové 
akademie a sběratelů Turistických 
vizitek pro děti i dospělé
 [ Mapcentrum

14.45
BUS – DEPO2015 

2

Procházka výstavou Galiny Miklínové
Ilustrátorku Galinu Miklínovou uvede kurátor 
Radim Kopáč, aby s vámi prošli malou vý-
stavní ukázku z rozsáhlého díla výtvarnice.
Délka programu 15 minut.
 [ Svět knihy v rámci kampaně  
Rosteme s knihou

15.00
KAVÁRNA – DEPO2015

Jan Sojka: Rodina a jiné regály 
Jan Sojka vůbec poprvé uvede svou novou 
knihu Rodina a jiné regály. Soubor povídek 
vznikl během karantény a ukazuje součas-
ného člověka v situaci, kterou dosud nepo-
znal a která jej nutí bilancovat a odhalit, co 
doposud skrýval i sám před sebou.
 [ Nakladatelství Host

15.00
ATELIÉR – DEPO2015

Česká literatura ve Francii 
kulatý stůl s Jiřím Hnilicou  
a Lenkou Horňákovou-Civade 
Ve stejném roce, kdy bude Francie hlavním 
hostem Světa knihy Praha, se také česká 
literatura – po zdržení způsobeném pande-
mií – po letech symbolicky vrátí na knižní ve-
letrh v Paříži. Debatu věnujeme pozici české 
literatury v zemi galského kohouta.
Délka programu 110 minut.
 [ České literární centrum, Svět knihy

15.00
TERASA – DEPO2015

Petr Fischer: Byla tohle krize? 
Beseda nad knihou brilantních úvah, v nichž 
se autor pokouší odpovědět na otázky: Co 
se dělo a děje s českou společností, s celým 
světem v době ohrožení covidem-19? Co se 
dozvídáme o  sobě? Co je správné? Co je 
normální? Co je mravné?
 [ Novela bohemica

15.00
FÓRUM SCI-FI & FANTASY 
DEPO2015 

2

Galina Miklínová 
Multižánrovou umělkyni, ilustrátorku, spiso-
vatelku, autorku animovaných filmů Galinu 
Miklínovou představí a pobeseduje s ní Ra-
dim Kopáč, kurátor připravované rozsáhlé 
výstavy v pražské Ville Pellé.
 [ Svět knihy v rámci kampaně Rosteme s knihou

15.00
TRUHLÁRNA – DEPO2015

Jiří Hájíček – autogramiáda
 [ Nakladatelství Host
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15.00
TRH09 – DEPO2015

Marta Dzido – autogramiáda
Polská režisérka a  spisovatelka Marta Dzi-
do bude na stánku nakladatelství Dokořán 
podepisovat svou knihu Slast. Tato novela 
je milostnou písní o vášni a přitažlivosti tak 
silné, že překračuje hranice času i prostoru 
a vytváří vlastní verze reality.
 [ Nakladatelství Dokořán

15.00
VP01 – DEPO2015 

Strašidláře Hynka Klimka  
pro děti i dospělé.
 [ Mapcentrum

16.00
KAVÁRNA – DEPO2015

Jakuba Katalpa: Zuzanin dech 
Beseda s Jakubou Katalpou, autorkou oce-
ňovaného románu Němci. O  ztrátách vět-
ších, než jaké člověk čekal. A  o  její nové 
knize s názvem Zuzanin dech.
 [ Nakladatelství Host

16.00
TERASA – DEPO2015

Voda a země 
Diskuse o vodě a její roli v životě země nad 
knihou Voda na zemi autorů Jiřího Kopáčka, 
Josefa Hejzlara a Martina Rulíka.
 [ Nakladatelství Jihočeské univerzity  
v Českých Budějovicích

16.00
FÓRUM SCI-FI & FANTASY – DEPO2015

Je rodina sci-fi? 
Do fantastiky a hororů neodmyslitelně patří 
úkazy mezi nebem a zemí, takzvaně prokle-
tá místa a děsivé historky. V našem racionál-
ním světě jim odzvonilo – nebo ne? O tom 
všem bude rozprávět česká spisovatelka 
Anna Šochová.
 [ XB1

16.00
TRUHLÁRNA – DEPO2015

Jan Sojka – autogramiáda
 [ Nakladatelství Host

16.00
BUS12 – DEPO2015 

2

Galina Miklínová – autogramiáda
 [ Svět knihy v rámci kampaně  
Rosteme s knihou

17.00
KAVÁRNA – DEPO2015

Jan Němec: O lásce v době digitálního 
smutku 
Beseda s  Janem Němcem o  Možnostech 
milostného románu. Proč se milujeme? 
A proč se i přesto opouštíme? 
 [ Nakladatelství Host

17.00
TRUHLÁRNA – DEPO2015

Jakuba Katalpa – autogramiáda
 [ Nakladatelství Host

17.00
BUS12 – DEPO2015

Lenka Horňáková-Civade: Praha-Paříž, 
do vlastních rukou; Grófka, Marie 
a Magdalény, Provence jako sen, Lanýže 
autogramiáda
 [ Svět knihy

18.00
TERASA – DEPO2015 

2

O dracích a lidech 
Jak se stalo, že se z draků jako Týfón či Faf-
nir staly Bezzubky? Krátký výlet do historie 
draků v literatuře vám představí vývoj ohně 
chrlících bestií od starověku až po dnešek. 
Přes mytologii a Tolkiena až k fantasy novin-
ce O dracích a lidech.
 [ Golden Dog

18.00
TRUHLÁRNA – DEPO2015

Jan Němec – autogramiáda
 [ Nakladatelství Host

STÁLÉ AKCE NA VELETRHU
25.–26. 9. / 9.00–19.00
NÁDVOŘÍ – DEPO2015

Bibliobus
Knihovna města Plzně již od roku 1996 po-
skytuje obyvatelům okrajových částí Plzně 
knihovnické služby prostřednictvím svého 
Bibliobusu. Služeb této „knihovny na ko-
lech“ každoročně využijí více jak čtyři tisí-
covky návštěvníků, kteří zde uskuteční přes 
20 000 výpůjček. Bibliobus nabízí široký vý-
běr krásné i naučné literatury pro dětského 
i dospělého čtenáře. Na devíti stanovištích 
si uživatelé mohou každý týden vybírat z ak-
tuální nabídky více než 3 500 knižních titulů, 
dále stovky AV médií s  načtenými knihami 

do ucha. Zároveň si mohou zájemci zapůjčit 
nejrůznější tituly periodik či deskových her. 
Jasně žlutý autobus s  logem knihovny vy-
hledávají především senioři, pro něž je často 
obtížné cestovat do kamenných knihoven 
v  centru města, a také maminky s  malými 
dětmi, pro které je návštěva Bibliobusu zají-
mavou i poučnou zábavou.
 [ Knihovna města Plzně

26. 9. / 10.00–18.00
MAKERSPACE, NÁDVOŘÍ – DEPO2015

Workshop Ex libris 
Je vaše knihovna na rozthání? Půjčuje-
te a  nevíte, u koho vám která kniha leží? 

Označte si své knihy tradiční známkou 
Ex  libris. Jednou z možností jak Ex libris 
známku vyrobit je grafika z koláže. Vyzkou-
šet si ji můžete v rámci plzeňského Světa 
knihy v přední části Makerspace přístupné 
z nádvoří DEPO2015. Workshop probíhá ve 
spolupráci s Víkendem otevřených ateliérů, 
který představuje 26.–27.9. ateliéry po celé 
Plzni.
 [ Svět knihy a Víkend otevřených ateliérů


