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Srdečně Vás zveme ke stánku P 409 na setkání 
s osobnostmi, které znáte z televizní obrazovky

Čtvrtek 11.  května
12:00 Slavnostní otevření stánku České televize

12:15 Objektiv objevuje svět již 30 let | autogramiáda s účastí 
bývalých a současných tváří pořadu Objektiv

14:00 Doteky přírody. Rok s Václavem Chaloupkem autogramiáda 
s účastí ministryně školství Kateřiny Valachové

Pátek 12.  května
10:00 foyer Vaříme s knihou Vaříme podle Herbáře 4 | ochutnávka 

z kuchařského bestselleru Kateřiny Winterové a Lindy Rybové 

11:30 Tajemství tvorby Šárky Váchové | autorské čtení a beseda 
na téma Jak se dělá animovaný �lm

13:30 Češi 1938: Jak Beneš ustoupil Hitlerovi autogramiáda 
Pavla Kosatíka, Roberta Sedláčka a Štěpánky Jislové

14:30 Češi 1948: Jak se KSČ chopila moci | autogramiáda 
Pavla Kosatíka, Roberta Sedláčka a Karla Osohy

15:30 Bohéma křest DVD za účasti režiséra dramatické série 
a představitelů hlavních rolí

Sobota 13.  května
11:00 Vynálezce Alva 2 | výtvarná dílna Kláry Smolíkové, 

Jiřího W.  Procházky a Luďka Bárty 

12:00 Labyrint záhad | beseda s Arnoštem Vašíčkem o největších 
záhadách Čech, Moravy a Slezska

14:00 Teleskop aneb Letový deník vesmírné mise křest knihy 
Sandry Vebrové s účastí moderátorů pořadu Teleskop 

15:00 StarDance …když hvězdy tančí | autogramiáda ke knize 
Bohuslavy Holubové a Jana Ondera s účastí Kateřiny Baďurové 
a Pavla Kříže

16:00 Habsburkové – Nelehká samota trůnu | křest knihy 
Vladimíra Mertlíka s účastí Pavla Kříže, průvodce pořadem 
Habsburkové

Neděle 14.  května
11:00 Wi�na 3 | autogramiáda Petry Braunové a Tomáše Hořavy

a wi�ňáků Kuby, Verči, Matěje, Kariny a Terky

12:00 Lvíčata – Abeceda sportů s Alešem Valentou | autogramiáda 
Elen Černé, Aleše Valenty a dalších vrcholových sportovců, 
soutěž o knihy
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11. – 14. května 2017 Výstaviště Praha – Holešovice
sk2017.svetknihy.cz www.portal.cz

Karel Nešpor – autogramiáda
PÁTEK 12. 5. 2017 v 17 hod. / stánek Portálu L 603 

Přední český odborník v oblasti závislostí MUDr. Karel Nešpor 
představí a podepíše novou knihu Jak být milejší.

Portál na SVĚTU KNIHY

Jaromír Konečný představí detektivku 
pro mládež Tuhej tulipán
SOBOTA 13. 5. 2017 ve 14 hod. / Autorský sál 

Jaromír Konečný, spisovatel patřící k vůdčím osobnostem poetry 
slamu,  představí svoji detektivku pro mládež Tuhej tulipán.

Frida Nilsson a její  knihy pro děti
SOBOTA 13. 5. 2017 v 16 hod. / Literární salonek 

Frida Nilsson, úspěšná švédská autorka dětských knih, 
představí a podepíše knihy Gorila a já a Piráti z Ledového moře.

Marian Jelínek, Kamila Jetmarová
Neztraťte motivaci v době blahobytu
SOBOTA 13. 5. 2017 v 17 hod. / Autorský sál 

Jak snížit negativní dopady nadbytku na psychiku 
poradí známý sportovní kouč a psycholožka.

Bylinkové pohádky 
Daniely Krolupperové
SOBOTA 13. 5. 2017 v 11 hod. / Rosteme s knihou 

Zábavná hodinka s knížkou Jde sem lesem, 
budeme vyrábět květiny, skládat puzzle. 

Strasti zkoušeného Standy 
– český jazyk zábavnou formou
PÁTEK 12. 5. 2017 v 11 hod. / Rosteme s knihou  

Přijďte si zopakovat a zdokonalit se v psaní předpon s- a z-.

ře.

svet_knihy_PORTAL_2017.indd   1 4.4.2017   10:19:25



Názorový Týdeník Echo
Chytré čtení pro chytré lidi

www.echo24.cz

148x210_titulky.indd   1 31.03.17   16:48

Přesně ta správná volba pro vaši inzerci

pondělní příloha
čtvrteční
příloha

Předplatné: 
Inzerce: 
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Síla informace

Přesně ta správná volba pro vaši inzerci

pondělní příloha
čtvrteční
příloha

Síla informace

Předplatné: objednávejte na bezplatné telefonní lince: 800 800 880 nebo na e-mail: pravo@cpost.cz
Inzerce: Slezská 2127/13, Praha 2, 121 50, tel.: 221 001 481, 221 001 424, e-mail: inzerce_pha@pravo.cz



Pátek 12. 5. 2017  16.00–16.50
SÁL ROSTEME S KNIHOU – Pravé křídlo

DO KNIH SE PÍŠE A ČMÁRÁ!

Co všechno prozradí o starých 
knihovnách a jejich majitelích 
vlastnickéa čtenářské značky  
a další záznamy ve starých  
knihách? V přednášce bu-
dou představeny soukromé 
knihovny významných osob-
ností politického, vědeckého  
i kulturního života, dostane se 
i na dotazy posluchačů. 

Přednáší Richard Šípek, Knihovna 
Národního muzea.

Neděle 14. 5. 2017  11.00–11.50
LITERÁRNÍ KAVÁRNA – Pravé křídlo 
(balkon vlevo)

PEVNOST TEREZÍN PROTI 
PRUSKÉ ROZPÍNAVOSTI

Přednáška osvětlí vývoj pevnosti  
v bouřlivém 19. století, kdy 
byla hned několikrát výraz-
ně rozšířena.  Důraz bude kla-
den na modernizace z let 1809, 
1850 a především armování  
z roku 1866. Zjistíme, že Tere-
zín nebyl zbytečnou pevností, 
jak se o něm dnes často říká.  
Také se pokusíme zodpovědět 
dotazy zájemců o problematiku.

Přednáší Ivan Fuksa, Vojenský his-
torický ústav / Národní muzeum.

NAVŠTIVTE NÁRODNÍ MUZEUM NA VELETRHU 
SVĚT KNIHY

Tematické publikace bude možné si zakoupit během přednášek.  
Další publikace budou k dispozici ve stánku Národního muzea.

DAS
BUCH
11
11
Němečtí, rakouští
a švýcarští autoři na
veletrhu Svět knihy Praha

Všechny pořady budou
tlumočeny

Výstaviště Praha-Holešovice,
Průmyslový palác

www.dasbuch.cz

das-buch-svet-knihy-2017-148x210.indd   1



Přednáška osvětlí vývoj pevnosti  
v bouřlivém 19. století, kdy 
byla hned několikrát výraz-
ně rozšířena.  Důraz bude kla-
den na modernizace z let 1809, 
1850 a především armování  
z roku 1866. Zjistíme, že Tere-
zín nebyl zbytečnou pevností, 
jak se o něm dnes často říká.  
Také se pokusíme zodpovědět 
dotazy zájemců o problematiku.

Přednáší Ivan Fuksa, Vojenský his-
torický ústav / Národní muzeum.

NAVŠTIVTE NÁRODNÍ MUZEUM NA VELETRHU 
SVĚT KNIHY

DAS
BUCH
11
11–14|05|2017
Němečtí, rakouští
a švýcarští autoři na
veletrhu Svět knihy Praha

Všechny pořady budou
tlumočeny

Výstaviště Praha-Holešovice,
Průmyslový palác

www.dasbuch.cz

PROGRAM:

12|05|2017

GREGOR SANDER: CO BY BYLO / 
WAS GEWESEN WÄRE
14:00 Autorské čtení a diskuze. 

Moderuje Tereza 
Semotamová.  
Literární kavárna – 
Pravé křídlo (balkon vlevo).

15:00 Autogramiáda (Stánek 
Goethe-Institutu, S119)

OLGA FLOR: ICH IN GELB 
(Já ve žlutém)
15:00 Autorské čtení a diskuze. 

Moderuje Lucie Pantazo-
poulou Drahoňovská. 

 Literární kavárna – 
Pravé křídlo (balkon vlevo)

16:00 Autogramiáda (Stánek 
Goethe-Institutu, S119)

DANIEL GOETSCH: EIN NIEMAND 
(Nikdo)
16:00 Autorské čtení a diskuze. 

Moderuje Jitka Nešporová.
 Literární kavárna – 

Pravé křídlo (balkon vlevo).
17:00 Autogramiáda (Stánek 

Goethe-Institutu, S119)

13|05|2017

JAK NAPSAT DOBRÝ ROMÁN II
12:00 Literární kavárna – 

Pravé křídlo (balkon vlevo). 
O dospívání a hledání vlast-
ní životní cesty za minulého 
režimu, dnes či v nové zemi 
vypráví ve svých knihách 
autoři ANDRÉ KUBICZEK, 
MERAL KUREYSHI 
a ANGELIKA REITZER. 
Moderuje Alice Horáčková.

14:00 Autogramiáda (Stánek 
Goethe-Institutu, S119)

11–14|05|2017

STÁNEK GOETHE-INSTITUTU
Střední hala, S119
Novinky německého knižního trhu
Prodej knih autorů řady Das Buch 

das-buch-svet-knihy-2017-148x210.indd   1 21.03.2017   15:07:49



99

08 / František Tkadlík v Liberci
30 / Rozhovor s Pavlou Melkovou
42 / Konceptualismus v učebnicích

08 /

30 /

42 /

99 Kč / 4,70 ¤04duben 2017

art+antiques
měsíčník o umění, architektuře, 
designu a starožitnostech

artcasopis.cz

doprovodné akce na veletrhu 
11.–14. května 2017 / Výstaviště Praha-Holešovice, Průmyslový palác

12. 5. 2017 Pátek
10.00 - 10.50
VELIKÁNI DO KAPSY - BESEDA S AUTORY
Setkání a beseda se spisovatelem a novinářem Tomášem Němečkem a ilustráto-
rem Tomášem Chludem ke knize „Tomáš Garrigue Masaryk očima slečny Alice 
a mistra Viktora“ z edice Mladé fronty „Velikáni do kapsy“.

10.00 - 10.50
LUBOMÍR KUPČÍK - BESEDA
Setkání a beseda s Lubomírem Kupčíkem, autorem ojedinělé příručky pro malé 
i velké indiány „Velká Indiánská kniha - Hau kóla“.

11.00 - 11.30
TOMÁŠ NĚMEČEK, TOMÁŠ CHLUD, LUBOMÍR KUPČÍK 
AUTOGRAMIÁDA

16.30 - 17.00
MARIUSZ SUROSZ - AUTOGRAMIÁDA
Autogramiáda polského spisovatele a žurnalisty Mariusze Surosze ke knize 
„Ach, ty Češky!“

13. 5. 2017 Sobota
11.00 - 11.50
HANA PARKÁNOVÁ-WHITTON A PAUL WHITTON - BESEDA
Beseda s Hanou Parkánovou-Whitton a Paulem Whittonem ke knihám 
„Jak nemít na pikniku o jeden sendvič míň“ a „Větrná hůrka rodiny Brontëových“.

12.00 - 12.30
HANA PARKÁNOVÁ-WHITTON - AUTOGRAMIÁDA
Autogramiáda spisovatelky Hany Parkánové-Whitton.

12.00 - 12.30
JOZEF KOLLÁR - AUTOGRAMIÁDA
Autogramiáda slovenského spisovatele Jozefa Kollára ke knize „55 minut 
mezi životem a smrtí“ o odvážných útěcích za železnou oponu.

13.00 - 13.50
ELIŠKA HAŠKOVÁ COOLIDGE - BESEDA
Beseda s Eliškou Haškovou Coolidge k její životopisné knize „Pět amerických 
prezidentů, česká babička a já“.

14.00 - 14.30
ELIŠKA HAŠKOVÁ COOLIDGE - AUTOGRAMIÁDA
Autogramiáda Elišky Haškové Coolidge k její životopisné knize „Pět amerických 
prezidentů, česká babička a já“.

15.00 - 16.00
IVA PEKÁRKOVÁ - AUTOGRAMIÁDA
Autogramiáda spisovatelky Ivy Pekárkové.

15.00 - 16.00
PAVEL KOHOUT - AUTOGRAMIÁDA
Autogramiáda spisovatele Pavla Kohouta.



MLADÁ FRONTA
doprovodné akce na veletrhu Svět knihy

KDP

11.–14. května 2017 / Výstaviště Praha-Holešovice, Průmyslový palác

11.–14. 5. 2017.

12. 5. 2017 Pátek
10.00 - 10.50    AUTORSKÝ SÁL - Levé křídlo
VELIKÁNI DO KAPSY - BESEDA S AUTORY
Setkání a beseda se spisovatelem a novinářem Tomášem Němečkem a ilustráto-
rem Tomášem Chludem ke knize „Tomáš Garrigue Masaryk očima slečny Alice 
a mistra Viktora“ z edice Mladé fronty „Velikáni do kapsy“.

10.00 - 10.50    LITERÁRNÍ KAVÁRNA - Pravé křídlo (balkon vlevo)
LUBOMÍR KUPČÍK - BESEDA
Setkání a beseda s Lubomírem Kupčíkem, autorem ojedinělé příručky pro malé 
i velké indiány „Velká Indiánská kniha - Hau kóla“.

11.00 - 11.30    Stánek MF, L301 - Levé křídlo
TOMÁŠ NĚMEČEK, TOMÁŠ CHLUD, LUBOMÍR KUPČÍK 
AUTOGRAMIÁDA dětských autorů a ilustrátorů.

16.30 - 17.00    Stánek MF, L301 - Levé křídlo
MARIUSZ SUROSZ - AUTOGRAMIÁDA
Autogramiáda polského spisovatele a žurnalisty Mariusze Surosze ke knize 
„Ach, ty Češky!“

13. 5. 2017 Sobota
11.00 - 11.50    AUTORSKÝ SÁL - Levé křídlo
HANA PARKÁNOVÁ-WHITTON A PAUL WHITTON - BESEDA
Beseda s Hanou Parkánovou-Whitton a Paulem Whittonem ke knihám 
„Jak nemít na pikniku o jeden sendvič míň“ a „Větrná hůrka rodiny Brontëových“.

12.00 - 12.30    Stánek MF, L301 - Levé křídlo
HANA PARKÁNOVÁ-WHITTON - AUTOGRAMIÁDA
Autogramiáda spisovatelky Hany Parkánové-Whitton.

12.00 - 12.30    Stánek MF, L301 - Levé křídlo
JOZEF KOLLÁR - AUTOGRAMIÁDA
Autogramiáda slovenského spisovatele Jozefa Kollára ke knize „55 minut 
mezi životem a smrtí“ o odvážných útěcích za železnou oponu.

13.00 - 13.50    AUTORSKÝ SÁL - Levé křídlo
ELIŠKA HAŠKOVÁ COOLIDGE - BESEDA
Beseda s Eliškou Haškovou Coolidge k její životopisné knize „Pět amerických 
prezidentů, česká babička a já“.

14.00 - 14.30    Stánek MF, L301 - Levé křídlo
ELIŠKA HAŠKOVÁ COOLIDGE - AUTOGRAMIÁDA
Autogramiáda Elišky Haškové Coolidge k její životopisné knize „Pět amerických 
prezidentů, česká babička a já“.

15.00 - 16.00    Stánek MF, L301 - Levé křídlo
IVA PEKÁRKOVÁ - AUTOGRAMIÁDA
Autogramiáda spisovatelky Ivy Pekárkové.

15.00 - 16.00    Stánek MF, L301 - Levé křídlo
PAVEL KOHOUT - AUTOGRAMIÁDA
Autogramiáda spisovatele Pavla Kohouta.

M L A D Á  F R O N T A

Na stánku L301 na Vás čekají 
stovky knih se slevou 20 %.
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VYBRANÉ POŘADY AUTORŮ       

ČTVRTEK 11. KVĚTNA

16.30 — 17.50
Literatura a nesnesitelno
Patrick Declerck (Běsi, co mě 
sužují
→ Lapidárium, 
Výstaviště Praha Holešovice

PÁTEK 12. KVĚTNA

13.00 — 13.50
Patrick Declerck:
Běsi, co mě sužují
Autorský pořad — 
čtení a beseda
→ Literární kavárna, 
pravé křídlo (balkon vlevo)

14.00
Patrick Declerck 
Autogramiáda
→ Stánek nakladatelství
Host L 210
 
14.00 — 15.15
Setkání s Marcem Pastorem 
() a José Luisem 
Peixotem
→ Lapidárium, 
Výstaviště Praha Holešovice

17.00 — 18.00
Pevnost pomáhá 
fantastice růst
Pavel Bareš () 
a další autoři
→ Fantasy & sci-fi, pravé křídlo

17.00
Norman Ohler 
Autogramiáda
→ Stánek nakladatelství
Host L 210



15.03.17   13:35

VYBRANÉ POŘADY AUTORŮ       NAKLADATELSTVÍ HOST

SRDEČNĚ VÁS ZVEME NA STÁNEK L 210 VELETRŽNÍ SLEVA 25 %

ČTVRTEK 11. KVĚTNA

16.30 — 17.50
Literatura a nesnesitelno
Patrick Declerck (Běsi, co mě 
sužují) a Karine Tuil
→ Lapidárium, 
Výstaviště Praha Holešovice

18.00 — 18.50
Norman Ohler: Totální 
rauš. Drogy ve třetí říši  
Autorský pořad — 
čtení a beseda 
→ Autorský sál, levé křídlo

19.00
Místo, hrdina
Marc Pastor (Zlá žena)
a další autoři
→ DOX — vzducholoď Gulliver, 
Poupětova 1, Praha 7

15.00
Marcin Mortka
Autogramiáda
→ S 101
 
15.00
Anton Hykisch 
a Veronika Šikulová 
Autogramiáda
→ S 116
 
16.00 — 16.50
Jiří Hájíček: Dešťová hůl
Autorský pořad — 
čtení a beseda 
→ Komorní sál, 
pravé křídlo (balkon vlevo)

17.00
Jiří Hájíček 
Autogramiáda
→ Stánek nakladatelství
Host L 210
 

SOBOTA 13. KVĚTNA

13.00 — 13.50
Anton Hykisch: Věřte císaři
Autorský pořad — 
čtení a beseda
→ Komorní sál, 
pravé křídlo (balkon vlevo)

14.00
Kateřina Tučková 
Autogramiáda
→ Stánek nakladatelství
Host L 210

PÁTEK 12. KVĚTNA

13.00 — 13.50
Patrick Declerck:
Běsi, co mě sužují
Autorský pořad — 
čtení a beseda
→ Literární kavárna, 
pravé křídlo (balkon vlevo)

14.00
Patrick Declerck 
Autogramiáda
→ Stánek nakladatelství
Host L 210
 
14.00 — 15.15
Setkání s Marcem Pastorem 
(Zlá žena) a José Luisem 
Peixotem
→ Lapidárium, 
Výstaviště Praha Holešovice

17.00 — 18.00
Pevnost pomáhá 
fantastice růst
Pavel Bareš (Projekt Kronos) 
a další autoři
→ Fantasy & sci-fi, pravé křídlo

17.00
Norman Ohler 
Autogramiáda
→ Stánek nakladatelství
Host L 210

NEDĚLE 14. KVĚTNA

19.00
Zápas mezi 
spisovatelem 
a autoritou
Radka Denemarková 
a Liao I-wu
→ DOX — vzducholoď Gulliver, 
Poupětova 1, Praha 7

14.00 — 14.50
Marcin Mortka: O Tappim 
a Chichotkovi
Čtení a povídání s autorem 
a soutěže o knihy. 
Pro děti od 6 let
→ Sál Rosteme s knihou,
pravé křídlo



Svět knihy ve 
Vzducholodi Gulliver 
/ The Book World 
in The Gulliver Airship

11 – 14. 5. 2017
DOX - Vzducholoď Gulliver 
/ DOX - The Gulliver Airship
Poupětova 1, Praha 7, www.dox.cz

11. 5. 2017 19.00

Šifra mistrů bestselleru
/ The Bestseller Code

MATTHEW JOCKERS

Přednáška k výstavě BIG 
BANG DATA / A lecture 
accompanying the BIG 
BANG DATA exhibition

12. 5. 2017 19.00

Místo, hrdina 
/  A place, A hero 

MARC PASTOR
JOSÉ LUIS PEIXOTO
MAREK TOMAN

Moderuje 
/ Moderated by:  
Petr Vizina

13. 5. 2017 19.00

Nejevropštější umění, 
román 
/ The Most European 
of the Arts - The Novel
 
ALEŠ ŠTEGER 
JOSÉ LUIS PEIXOTO 
GOCE SMILEVSKI

Moderuje 
/ Moderated by: 
Guillaume Basset

14. 5. 2017 19.00

Zápas mezi spisovatelem 
a autoritou 
/ The Struggle between 
Writer and Authority

LIAO I-WU
RADKA DENEMARKOVÁ

Moderuje 
/ Moderated by: 
Kateřina Procházková

Kapacita je omezena / Capacity is limited.
REZERVACE NUTNÁ / RESERVATIONS NECESSARY.

Prodej vstupenek / Tickets: www.svetknihy.cz

BOOK 
& FLY

Všechny programy jsou simultánně tlumočeny do češtiny. 

Gulliver A5.indd   1 07.04.17   13:59
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Svaz českých knihkupců a nakladatelů je dnes 
silnou a moderní profesní organizací. Zastupu-
jeme zájmy vydavatelů a prodejců knih. Společ-
ně usilujeme o prosperující a pestrý knižní trh 
a  s  tím spojenou bohatou slovesnou kulturu. 
Tím jsou naše zájmy blízké i dalším tvůrčím pro-
fesím – spisovatelům, překladatelům, výtvarní-
kům… Především díky Vám čtenářům český trh 
přežil krizové období, doprovázené navíc razant-
ním zvýšením DPH, která následně naším přiči-
něním klesla alespoň na současných 10 %, což 
je však stále vysoko nad evropským i světovým 
průměrem. Letos se nám také podařilo dosáh-
nout toho, že kniha bude uznatelným zaměstna-
neckým benefitem. Ti z Vás, kteří benefity čer-
pají, je tak budou moci už na podzim využít 
i k nákupu knih.

Veletrh Svět knihy Praha pořádá stejnojmenná 
společnost založená naším Svazem. Jde o nej-
větší knižní událost u  nás, jakýsi vývěsní štít 
českého knižního trhu. Ze stavu výstaviště ne-
jsme nadšení, věřím však, že i tak letos pocítíte 
významný posun směrem k  lepšímu a moder-
nějšímu veletrhu, o který se zasloužil náš nový 
ředitel. Věřím také společně se všemi vystavo-
vateli, že vám letošní veletrh přinese mnoho 
inspirace, ponaučení, zábavy i pohody.

jménem Svazu českých knihkupců 
 a nakladatelů 

M  , předseda

Dear visitors!

The Association of Czech Booksellers and Pub-
lishers is today a strong, modern professional 
organization that represents the interests of 
publishers and booksellers. Together, we are 
striving to achieve a prosperous, varied book 
market and the rich literary culture that goes 
with it. In this regard, our interests are close to 
those of other creative professions, such as writ-
er, translator and artist. Thanks above all to you 
the readers, the Czech book market has weath-
ered a period of crisis accompanied by a sharp 
increase in VAT, which by our subsequent efforts 
was reduced to today’s 10 % – still far higher 
than the European and world average. This year, 
we also succeeded in ensuring that books will 
become a deductible employee benefit. From au-
tumn, those of you who draw on these benefits 
will be able to apply them to the purchase of 
books. 

The Book World Prague fair is organized by a 
company of the same name that was estab-
lished by our Association. It is the largest event 
for books in the Czech Republic – a kind of sign-
board for the Czech book market. Although we 
are less than delighted by the state of the exhibi-
tion grounds, we are confident that this year, too, 
we will take a significant step towards a better, 
more modern fair, and that our new director will 
have been instrumental in achieving this. Togeth-
er with all our exhibitors, I trust that this year’s 
fair will provide you with much inspiration, in-
struction, entertainment and pleasure. 

on behalf of the Association  
of Czech Booksellers and Publishers

Martin Vopěnka, Chairman
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 Bubáčkovy příběhy P208 40

 Mapcentrum – prezentace  P108 40

 Dubánci P208 40

 Oldřich Navrátil a Barbora Skočdopolová L212 41

 Zápisník malého zálesáka  P208 41

 Slavnostní otevření stánku ČT P409 41

 Objektiv objevuje svět již 30 let P409 41

 Projev gen. ředitele Albatros Media a.s.  P208 42

 Výroční ceny nakladatelství Vyšehrad L604 42

 Zahájení stánku Nakl. domu GRADA L301 42

 Pavel Nový a Jana Synková – autogramiáda L212 43

 Happy Hour nakladatelství Mladá fronta L301 43

 Zdenek Ležák: Marie Terezie P208 43

 Rok s Václavem Chaloupkem P409 43
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 Koncert: Projekt DRUMTYATR KLUBOVNA 46
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JAK INFORMAČNÍ 
EXPLOZE MĚNÍ 
NÁŠ SVĚT

CENTRUM SOUČASNÉHO UMĚNÍ DOX
DOX CENTRE FOR CONTEMPORARY ART
Poupětova 1, Praha 7 / www.dox.cz

DOX MEDIA PARTNERSDOX PARTNERS

CO-ORGANIZERS
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JAK INFORMAČNÍ 
EXPLOZE MĚNÍ 
NÁŠ SVĚT

HOW THE 
INFORMATION 
EXPLOSION IS 
TRANSFORMING 
OUR WORLD

CENTRUM SOUČASNÉHO UMĚNÍ DOX
DOX CENTRE FOR CONTEMPORARY ART
Poupětova 1, Praha 7 / www.dox.cz im
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DOX MEDIA PARTNERSDOX PARTNERS Činnost Centra DOX je podporována grantem 
hl. m. Prahy pro rok 2017 ve výši 7 000 000 Kč.
The DOX Centre’s activities are supported by 
a grant from the City of Prague in the amount 
of 7,000,000 CZK for the year 2017.

Výstavu organizuje Centrum DOX, Centrum 
pro současnou kulturu v Barceloně – CCCB 
a Nadace Telefónica.
The Big Bang Data exhibition is  organized 
by the DOX Centre for Contemporary Art, 
the Centre de Cultura Contemporània de 
Barcelona – CCCB and Fundación Telefónica 

CO-ORGANIZERS MAIN EXHIBITION PARTNERIN COOPERATION WITH EXHIBITION MEDIA PARTNEREXHIBITION PARTNERS
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 Petr Ryska: Praha neznámá – procházka L301 73

 Michal Viewegh – autogramiáda L401 73

 Ivan Klíma – autogramiáda L406 73

 StarDance … když hvězdy tančí P409 73

 Detektivky drsného severu P208 73

 Jarmila Mandžuková – autogramiáda L002 73

 Blanka Šrůmová a Jan Sahara Hedl – autogramiáda L502 73

16.00 Knihovnická divadelní exhibice Oskar 74

 Cizinec Camus v Praze – procházka Praha 1 74

 Habsburkové – Nelehká samota trůnu P409 75

 Václav Klaus – autogramiáda L301 75

 Jiří Hájíček – autogramiáda L210 75

 Gergely Péterfy – autogramiáda S203 75

 Miro Žbirka – autogramiáda L003 75

 Pivařka – autogramiáda L410 76

 Zdeňek Velíšek – beseda, autogramiáda L301 76

 Nejevropštější umění, román DOX 77
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  místo strana

 Holky umí vlogovat P208 78

 M. a J. Hladkých: Magický autobus  L301 78

 Zpravodaj Č. asociace Sportu pro všechny  P108 78

 Hvězda inkoustu – literární soutěž P 208 78

 Josef Káďa Kadeřábek – autogramiáda L002 78

 Z příběhu do příběhu s Franzem Kafkou – procházka Praha 1 78

 Pod rouškou noci L504 79

 Wifina 3 P409 79

11.00–12.00 Kniha na divadelních prknech P208 79

12.00 Zdenka Procházková – autogramiáda L002 79

12.00–13.00 Aleš Valenta: Lvíčata  P409 80

12.00–13.00 Miloslav Stingl a Adam Chroust – autogramiáda L410 80

12.30–13.30 Mladí a nadějní – próza z Plusu P208 80

13.00 Olga Krumlovská – autogramiáda L002 80

14.00–14.30 Eva Papoušková: Čtyřka na Moruši P201 80

14.00–14.45 Autoři série Kladivo na čaroděje  P615 81

16.00 Jaroslav Seifert a všecky krásy Žižkova – procházka Praha 3 81

19.00 Zápas mezi spisovatelem a autoritou DOX 81

OSTaTNí pROGRamY / NEDĚlE 14. 5.

Skautská nadace Jaroslava Foglara
(SNJF.cz) fi nančně podporuje činnost 
skautských organizací a skupin. 
Od roku 2002 přispívá zejména na 
nákup a opravy skautských kluboven, 
tábořišť a jiných nemovitostí.  Svoji 
činnost nadace fi nancuje z darů osob 
i fi rem. 

Zvláštním a hluboce ceněným 
zdrojem prostředků jsou dědictví 
ze závětí odcházejících skautů. 
Nejznámější z nich je dědictví 
po skautském vůdci a spisovateli 
Jaroslavu Foglarovi.

Nadace ve spolupráci se 
Sdružením přátel Jaroslava 
Foglara 
knihy 2017 a dalšími partnery 
připravila pro návštěvníky každého 
věku velkou výstavu o ilustrátorech 
knih Jaroslava Foglara Spojeni 
Foglarem (Klub knižních šampiónů 
– Pravé křídlo) a samoobslužnou 
hru pro děti i dospělé po stopách 
foglarovek s názvem 

Genius loci  − 
to je přesně parketa, kterou Foglar 
zvládal skvěle. Však vyprodané 
některé foglarovky v knihkupectvích 
potvrzují, že zájem mnoha generací 
o jeho knihy stále trvá.

Ať se vám na knižním veletrhu líbí.

110 let od narození

Samoobslužná hra
na veletrhu Svět knihy Praha 2017

Velké Ulčovky
Najděte na veletrhu další podobné kartičky ve formátu A4 a zvýrazněná písmena zapište 
do tabulky místo čísel. Vyluštěnou tajenku ukažte na stánku 
Kartografi e Praha , kde za správné vyluš-
tění obdržíte drobný dárek. 

2, 4, 5 
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Skautská nadace Jaroslava Foglara 
(SNJF.cz) fi nančně podporuje činnost 
skautských organizací a skupin. 
Od roku 2002 přispívá zejména na 
nákup a opravy skautských kluboven, 
tábořišť a jiných nemovitostí.  Svoji 
činnost nadace fi nancuje z darů osob 
i fi rem. 

Zvláštním a hluboce ceněným 
zdrojem prostředků jsou dědictví 
ze závětí odcházejících skautů. 
Nejznámější z nich je dědictví 
po skautském vůdci a spisovateli 
Jaroslavu Foglarovi.

Nadace ve spolupráci se 
Sdružením přátel Jaroslava 
Foglara (SPJF.cz), veletrhem Svět 
knihy 2017 a dalšími partnery 
připravila pro návštěvníky každého 
věku velkou výstavu o ilustrátorech 
knih Jaroslava Foglara Spojeni 
Foglarem (Klub knižních šampiónů 
– Pravé křídlo) a samoobslužnou 
hru pro děti i dospělé po stopách 
foglarovek s názvem Velké Ulčovky.

Genius loci a Město v hlavní roli − 
to je přesně parketa, kterou Foglar 
zvládal skvěle. Však vyprodané 
některé foglarovky v knihkupectvích 
potvrzují, že zájem mnoha generací 
o jeho knihy stále trvá.

Ať se vám na knižním veletrhu líbí.

110 let od narození Jaroslava Foglara ― Jestřába

Samoobslužná hra 
na veletrhu Svět knihy Praha 2017

Velké Ulčovky
Najděte na veletrhu další podobné kartičky ve formátu A4 a zvýrazněná písmena zapište 
do tabulky místo čísel. Vyluštěnou tajenku ukažte na stánku Nakladatelství Olympia, 
Kartografi e Praha nebo v bibliobusu Oskar Městské knihovny v Praze, kde za správné vyluš-
tění obdržíte drobný dárek. Foglar žije. To vám vzkazuje SNJF a SPJF v květnu 2017.

2, 4, 5 / 1, 6, 9, 7, 11 / 8, 10, 12 / 13, 14, 3 / 1, 12, 16, 16, 17, 4 / 17, 7, 17
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  P611 – Pravé křídlo2
   K   

Prostor Klub knižních šampionů nabízí malým čtená-
řům i jejich rodičům řadu kreativních i odpočinkových 
aktivit během celého veletrhu. Přijďte nakreslit obrá-
zek své oblíbené knížky, prohlédněte si výstavu, zú-
častněte se výtvarných dílen nebo si jen tak listujte 
knížkami, které zde budou k nahlédnutí.
 [ Svět knihy, s.r.o.

  P612 – Pravé křídlo9
B    M   

V expozici pelhřimovského Muzea rekordů a kuriozit 
budou návštěvníci moci psát dvoumetrovou dřevě-
nou tužkou, vyfotografovat se s  nejmenší funkční 
motorkou v Čechách nebo si prohlédnout netradiční 
podoby věže, v níž muzeum sídlí. Představena bude 
rovněž funkční replika středověkého knihtisku, na 
které si zájemci mohou vytisknout stránku z  Bible 
kralické.
 [ Agentura Dobrý den – Muzeum rekordů a kuriozit Pelhřimov

  P612 – Pravé křídlo2
S  
Navštivte stánek klubu deskových her Paluba, kde 
se můžete naučit a vyzkoušet si mnoho druhů desko-
vých her, vše pod vedením odborných lektorů.
 [ Klub deskových her Paluba

  Pravé křídlo

L   B  T
Bogdan Trojak, původně básník a spisovatel, držitel 
Ceny Jiřího Ortena i Magnesie Litery, skládá i „poezii 
vinnou“. Je nejvíce viditelným propagátorem vín vzni-
kajících autentickým způsobem. Není překvapivé, že 
píše dál sonety, básně i prózu a současně se věnuje 
vínu. Poezie, literatura a jedinečnost jazyka – to je 
něco, co patří ke krásnému vínu i k životu člověka, 
který tohle všechno miluje a dělí se o plody své prá-
ce s okolním světem. 
Vinaře a spisovatele spojuje proces tvorby. Proto 
v Literární vinárně proběhnou každé odpoledne oso-
bité prezentace, v nichž se k dialogu setkají vždy vi-
nař a spisovatel. 
Každý den v 15.00 budete mít možnost poslechnout 
si doušek vína a ochutnat pár stránek.

Literární vinárna bude otevřena denně od 9.30 do 
19.00 a nabídne vína od vinařů – autentistů, které 
geograficky spojuje půdorys původní rakousko-uher-
ské monarchie.

           
  

           
 Prostor Před Průmyslovým Palácem2
M    O
Oskar je sice malý, ale naplněný vším, po čem srdce 
čtenáře touží. Můžete si zde půjčit knihy, mluvené 
slovo, hudbu nebo filmy, zahrát hry deskové i na ta-
bletu. Oskar a knihovníci se na vás těší. Vstup volný.
 [ Městská knihovna v Praze

  Průmyslový Palác2
 U      

Zahrajte si o zajímavé ceny! Na Info stánku nebo 
v Katalogu doprovodných programů najdete tabulku, 
do které můžete vyplňovat zvýrazněná písmena 
z  hracích karet. Karty s ilustracemi Františka Ulče 
najdete na různých místech v přízemí v prostoru Prů-
myslového paláce. Vyplněné karty odevzdejte na 
stánku Nakladatelství Olympia (levé křídlo, L001), 
Kartografie PRAHA (pravé křídlo, P101) nebo v biblio-
busu Městské knihovny Praha před Průmyslovým 
palácem a získáte odměnu. 
 [ Svět knihy, s.r.o., Sdružení přátel Jaroslava Foglara 
a Skautská nadace Jaroslava Foglara

  střední hala – s1048
K      
Audioknihy jsou fenomén! Ročně jich vychází stovky: 
detektivky, klasické i moderní romány, fantasy, po-
hádky, motivační, vzdělávací, odpočinkové, rozhlaso-
vé hry i nezkrácená čtení. Přijďte si poslechnout ty 
nejlepší do speciálního prostoru, který pro vás při-
pravila Asociace vydavatelů audioknih ve spolupráci 
s firmou Alza.cz.
 [ Svět knihy, s.r.o., Alza.cz a Asociace vydavatelů audioknih

  Průmyslový Palác

K  
Přijďte se i letos podívat na nejzajímavější trailery 
českých nakladatelství. 
 [ Svět knihy, s.r.o.

STÁLÉ PROGRAMY
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VÝSTAVY

LA ID IUM výstaviště Praha holešovice

 9
N     
Celosvětově unikátní mezinárodní soutěž Nejkrásněj-
ší knihy světa probíhá od roku 1963 a ceny se udíle-
jí každoročně v Lipsku během knižního veletrhu. Také 
tento rok se sešla mezinárodní odborná porota, aby 
posoudila nejlepší knižní design u téměř 600 expo-
nátů ze 32 zemí. Všechny přihlášené knihy byly vy-
brány v  rámci národních soutěží. Kromě nejvyššího 
ocenění s názvem Zlaté písmeno bylo ohodnoceno 
dalších 13 knih z Nizozemska, Německa, Venezuely, 
České republiky, Norska, Rakouska, Číny a Belgie. 
Vítězná knižní kolekce byla zapůjčena nadací Stif-
tung Buchkunst.
 [ Svět knihy, s.r.o. a Stiftung Buchkunst

 B  B  D  
The unique “Best Book Design from all over the 
World” competition has been held since 1963. The 
prizes are conferred annually at the Leipzig Book 
Fair. This year the international professional jury cho-
se the best book design from almost 600 entries 
from 32 countries, all selected in national competiti-
ons. In addition to the winner of the main Golden 
Letter prize, awards were conferred on 13 books 
from the Netherlands, Germany, Venezuela, the 
Czech Republic, Norway, Austria, China and Belgium. 
The collection of prize-winning books has been loa-
ned by the Stiftung Buchkunst foundation.
 [ Svět knihy, s.r.o. and Stiftung Buchkunst
 9
E  Č
Tvorba ostravské autorky Elišky Čabalové (absolvent-
ky brněnské ŠUŘ a Univerzity Palackého v Olomouci) 
zasahuje hned do několika různých výtvarných oborů: 
vedle vazeb knižních bibliofilií a autorských knih se 
věnovala také textilu, působí v oblasti volné a užité 
grafiky, kaligrafie a obalového designu. Výstava přibli-
žuje dva přístupy k výtvarné práci: v kolekci exkluziv-
ních vazeb knižních bibliofilií a autorských knih se 
autorka představuje jako excelentní pokračovatelka 
starého knihařského řemesla. Druhým, dominantním 
tématem výstavy jsou pak knižní objekty, kterými 
vstupuje na pole autonomní tvůrčí práce.
 [ Svět knihy, s.r.o. 
E  Č
The work of Ostrava artist Eliška Čabalová (a gradua-
te of the Secondary School of Art and Design in Brno 
and Palacký University in Olomouc) extends into se-
veral different artistic disciplines. As well as the bin-
ding of collector’s and artist’s books, she has inte-
rests in textiles, fine and applied graphics, calligraphy 

and package design. The exhibition has two distinct 
themes: in the collection of exclusive bindings for 
collector’s and artist’s books, Čabalová shows her-
self to be an accomplished guardian of the old book-
binder’s craft; the second, dominant theme of the 
exhibition is the book as object, through which she 
presents her independent work.
 [ Svět knihy, s.r.o. 

C  G  D  9
 M  B     
 

Již jedenáct let uděluje Akademie designu České re-
publiky Ceny Czech Grand Design – nejprestižnější 
ocenění v této oblasti. Ceny se udělují v deseti kate-
goriích, ale letos poprvé byl zvolen také nejlepší ilus-
trátor.
„Jsme přesvědčeni o tom, že kvalita ilustrace je v Če-
chách na velmi vysoké úrovni a není na ní upřená 
dostatečná pozornost. A hned napoprvé bylo nomino-
váno 14 tvůrců. To je výborný výsledek,“ vysvětlil tuto 
novinku za Přípravný výbor Cen Czech Grand Design 
Jiří Macek. Mezi nominovanými se objevili například 
Maria Makeeva, Nikola Logosová, autorské duo Tom-
ski & Polanski či Jaromír 99.
V  premiérovém roce se držitelem ocenění Czech 
Grand Design stal Michal Bačák. Oceněn byl nejen 
za kresby pro časopis Newsweek, ale také za ilustra-
ce na mísách české značky Křehký.
 [ Svět knihy, s.r.o. a Czech Grand Design
C  G  D
A    M  B    

B  I  
For the past eleven years, the Academy of Design of 
the Czech Republic has conferred the Czech Grand 
Design awards – the most prestigious such prizes in 
the field. Awards are made in ten categories. An 
award for best illustrator was this year conferred for 
the first time.
“We are convinced that illustration in the Czech Re-
public is of a very high level, and that it deserves 
more attention,” said Jiří Macek, representing the 
Preparatory Committee of the Czech Grand Design 
Awards. “Fourteen artists made the shortlist at the 
first time of asking – an outstanding result.” Nomine-
es for the prize included Maria Makeeva, Nikola Lo-
gosová, the duo Tomski&Polanski, and Jaromír 99. 
The inaugural winner of the Czech Grand Design 
award is Michal Bačák, for his illustrations on bowls 
of the Czech brand Křehký as well as his drawings 
for Newsweek magazine.
 [ Svět knihy, s.r.o. and Czech Grand Design
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 9
N     U   
Svým rozsahem spíše menší výstava představí něko-
lik vzácných příkladů lásky ke knihám významných 
českých umělců a literátů. Co si do knih zaznamená-
val Karel Havlíček Borovský? Jaká věnování psali do 
knih Karlu Högerovi jeho přátelé? Do jakých látek 
nechávala své knihy vázat Ema Destinnová? Na to 
všechny tyto otázky naleznete odpověď 11.–14. květ-
na v Lapidáriu Národního muzea na Výstavišti Praha 
Holešovice.
 [ Národní muzeum
O         
This exhibition presents several special expressions 
of love attached to books by or belonging to major 
Czech artists and writers. What did Karel Havlíček 
Borovský record in books? What dedications did fri-
ends of Karel Höger write in books they gave him? 
What materials did Ema Destinnová have her books 
bound in? You will find answers to these questions 
between 11th and 14th May in the Lapidarium of the 
National Museum at the Prague Exhibition Grounds. 
 [ Národní muzeum

ST EDN  HALA

velký sál
S   
Focení lidí je specifická disciplína. Fotografie by měla 
v ideálním případě zachytit něco z osobnosti fotogra-
fovaného, neměla by být křečovitá. Ale spousta spi-
sovatelů jsou introverti, kteří se fotí jen velmi neradi. 
Jsou to však lidé rozumní a dá se s nimi domluvit. 
Alespoň fotograf Richard Klíčník tvrdí, že se s nimi 
nakonec domluvil vždy.
 [ Richard Klíčník a Svět knihy, s.r.o.

larGe theatre
   

Photographing people is a special discipline. Ideally, 
a photograph should capture something of the per-
sonality of its subject, and it shouldn’t be forced. 
Many writers are introverts who are reluctant to be 
photographed. But they are reasonable people, too, 
and photographer Richard Klíčník always gets them 
to play along.
 [ Richard Klíčník and Svět knihy, s.r.o.

M  L
Výstava vítězných knih 16. ročníku výročních knižních 
cen.
 [ Spolek Litera
M  L
Exhibition of winning books from the 16th annual 
book awards
 [ Spolek Litera
 9
N     
Hlavní část výstavy prezentuje vítězné tituly soutě-
že  NČKR 2016, v  níž je hodnoceno polygrafické,  

typografické a výtvarné zpracování knih vydaných 
v předchozím roce. V druhé části expozice jsou před-
staveny vědecké publikace Památníku národního pí-
semnictví.
 [ Památník národního písemnictví
M  B  C  B    Y  
The main part of the exhibition is devoted to the win-
ning titles in the 2016 Most Beautiful Czech Books 
of the Year competition, selected for excellence in 
print production and typography and for artistic me-
rit. The second part of the exhibition is a display of 
academic works published by the Museum of Czech 
Literature.
 [ Památník národního písemnictví

 O  
Obec překladatelů vystavuje překlady oceněné pres-
tižními literárními cenami v uplynulém období a před-
stavuje kolekci překladových titulů nominovaných na 
Cenu Josefa Jungmanna za nejlepší překlad v letoš-
ním roce.
 [ Obec překladatelů
C  L  T  G  
The Czech Literary Translators’ Guild presents works 
in translation that have recently won prestigious lite-
rature prizes, plus a collection of titles shortlisted 
for this year’s Josef Jungmann Prize for best transla-
tion.
 [ Obec překladatelů

C   O
Výběr z vítězných knih předchozích ročníků Ceny Jiří-
ho Ortena.
 [ Svaz českých knihkupců a nakladatelů

 O  A
Selection of books that have won the Jiří Orten 
Award in previous years.
 [ Svaz českých knihkupců a nakladatelů

A  K DLO

Č       
Výstava je věnována knižním překladům české litera-
tury, které byly vydány v daném období v zahraničí. 
Návštěvníkům veletrhu tak výstava ukáže, jak svět 
vnímá a reflektuje českou literaturu a její autory. 
 [ Svět knihy, s.r.o. a Ministerstvo kultury ČR
C  L   T    

Exhibition of books by Czech authors translated into 
foreign languages and published abroad in the given 
period. A window on how the world at large sees and 
responds to Czech literature and Czech writers.
 [ Svět knihy, s.r.o. and Ministerstvo kultury ČR
 9
C    BIB 
Dětská porota na BIB vznikla v roce 1993 ve spolu-
práci s časopisem Fifík. Ilustrace hodnotí děti, které 
mají jiný pohled na ilustrace než mezinárodní porota. 
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Ještě se nikdy nestalo, že by jejich výsledky byly 
shodné. V každém případě se jedná o zajímavou kon-
frontaci dětského a dospělého pohledu.
 [ BIBIANA, medzinárodný dom umenia pre deti
BIB C   A  
The BIB Children’s Jury was established in 1993, in 
cooperation with Fifik magazine. Illustrations are jud-
ged by children, who have a different view of the mat-
ter than the International Jury; so far, the two juries 
have never recorded identical results. An interesting 
encounter between the child’s and the adult’s per-
spective is guaranteed.
 [ BIBIANA, medzinárodný dom umenia pre deti

T       9 
  

Výstava představuje specifický obor knižní tvorby – 
hmatové knihy pro nevidomé děti. Kolekce knih 
vznikla v rámci české soutěže hmatově ilustrovaných 
knih pro nevidomé Tactus.cz, jejímž cílem je podpora 
tvorby kvalitních českých hmatových knížek.
www.tactus.wz.cz
 [ Sdružení Hapestetika, o.s. 
T         

Introducing a special field of book production. These 
books came together for the Tactus.cz competition 
for tactile illustrated books, which supports the crea-
tion of high-quality Czech tactile books. 
www.tactus.wz.cz
 [ Sdružení Hapestetika, o.s. 

sál rosteme s knihoU 9
 LAT  STUHA 

Každoroční žeň toho nejlepšího, co se urodilo na poli 
původní české ilustrační tvorby pro děti. Výstava ilu-
strací, které byly nominovány nebo oceněny Zlatou 
stuhou.
 [ Česká sekce IBBY

GroWinG With the Book theatre
GOLDEN IBBON   
Annual harvest of the best crops from the field of 
original Czech illustrated literature for children. Exhi-
bition of winning and shortlisted illustrations from 
the Golden Ribbon awards.
 [ Česká sekce IBBY

literární sál 9
K  
SNKLHU / O  
Výstava formou autorského výběru představuje ukáz-
ku knižních obálek nejrozšířenějších edičních řad vy-
daných nakladatelstvím Odeon (dříve SNKLHU) v ob-
dobí let 1953–1995. Zaměřuje se na nejpopulárnější 
součást nakladatelství, na prózu a poezii z Redakce 
krásné literatury, které logicky zajímaly – oproti kni-
hám Redakce výtvarného umění a krátkodobé pro-
dukci knih Hudební redakce – širokou veřejnost. Vý-
tvarnou podobu knih měli v  rukou významní čeští 
typografové, ilustrátoři a výtvarníci (František Muzi-
ka, Jiří Balcar, Zdeněk Seydl, Oldřich Hlavsa, Milan 

Grygar, Zbyněk Sekal, Václav Bláha, Libor Fára, Jiří 
Rathouský, Zdeněk Ziegler, Jan Solpera a další), díky 
kterým knihy nesly nezapomenutelnou grafickou po-
dobu, která je dodnes silným inspiračním zdrojem 
a kterou všichni tehdejší čtenáři velmi dobře znají. 
Výběrem zástupných titulů si lze ve zkratce předsta-
vit rozdílné přístupy ke knižní obálce, které dohroma-
dy formovaly tvář jednoho z  nejvýznamnějších čes-
kých nakladatelství. Výstava vychází z  publikace 
SNKLHU / Odeon 1953–1995, kterou na podzim 
roku 2016 vydalo nakladatelství UMPRUM.
 [ Svět knihy, s.r.o. 

literary theatre 
SNKLHU / O  
Exhibition of book covers from the most widely pub-
lished book series by Odeon (formerly SNKLHU) from 
1953 to 1995. Its focus is the fiction and poetry of 
the Belles-lettres imprint, the wing of the publishing 
house that was naturally most popular with the ge-
neral public (as compared with the Visual Arts and 
short-lived Music imprints). The unforgettable gra-
phic design and appearance of the books, the work 
of leading typographers, illustrators and artists 
including František Muzika, Jiří Balcar, Zdeněk Seydl, 
Oldřich Hlavsa, Milan Grygar, Zbyněk Sekal, Václav 
Bláha, Libor Fára, Jiří Rathouský, Zdeněk Ziegler and 
Jan Solpera, are fondly remembered by many read-
ers and continue to inspire today. The titles on dis-
play provide an overview of the different approaches 
to book-cover design which came together to form 
the face of one of the most important publishing 
houses in Czech history. The exhibition is accompa-
nied by the book SNKLHU / Odeon 1953–1995, pub-
lished by UMPRUM in autumn 2016.
 [ Svět knihy, s.r.o. 

klUB knižních šamPiónů 92
S  
Prostřednictvím medailonků výstava představuje té-
měř třicet autorů – výtvarníků, kteří se ve větší či 
menší míře podíleli na ilustrování románového díla 
Jaroslava Foglara a spojili tak navždy své jméno se 
jménem slavného spisovatele. Vedle dobře známých 
jmen jako  Zdeněk Burian, Marko Čermák, Bohumil 
Konečný či Gustav Krum jsou součástí výstavy repro-
dukce děl  Břetislava Charwota, Miloslava Disma-
na  či  Vlastimila Tomana. Mnohé návštěvníky může 
překvapit, že „spojeni Foglarem“ byli v krátkých epi-
zodách svého života také výtvarníci Adolf Born či Vla-
dimír Jiránek. Výstava také ukazuje, jak sám Foglar 
považoval výběr ilustrátorů pro svá knižní vydání za 
důležitý moment. Měl jasnou představu o tom, jak 
nezanedbatelně působit na mládež také pomocí ilu-
strace a neváhal se značnou vehemencí prosazovat 
své představy i u těch nejzkušenějších ilustrátorů.
 [ Svět knihy, s.r.o., Sdružení přátel Jaroslava Foglara 
a Skautská nadace Jaroslava Foglara

Book chamPions’ clUB
U   
This exhibition contains profiles of almost thirty ar-
tists who, to greater and lesser extents, have 
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illustrated the novels of Jaroslav Foglar, so forever 
linking their names with that of the celebrated writer. 
Alongside famous names such as Zdeněk Burian, 
Marko Čermák, Bohumil Konečný and Gustav Krum, 
the exhibition presents reproductions of work by Bře-
tislav Charwot, Miloslav Disman and Vlastimil To-
man. Many visitors may be surprised to learn that in 
brief episodes the artists Adolf Born and Vladimír 
Jiránek, too, were “united in Foglar”. The exhibition 
shows that the choice of illustrators for Foglar’s pub-
lished work was of great importance to the author. 
He had clear ideas on how the power of his work for 
young readers could be reinforced by illustrations, 
and he would not hesitate to put these across with 
great vehemence, even to the most experienced 
illustrators.
 [ Svět knihy, s.r.o., Sdružení přátel Jaroslava Foglara 
and Skautská nadace Jaroslava Foglara

LE  K DLO

aUtorský sál
H     
Polský institut v Praze vyhlásil u příležitosti Roku He-
nryka Sienkiewicze veřejnou soutěž na komiks inspi-
rovaný dílem nebo osobností prvního slovanského 
nositele Nobelovy ceny za literaturu. V porotě zased-
li přední odborníci, kteří se komiksu věnují prakticky 
i teoreticky, Martin Foret, Pavel Kořínek, Lucie Lomo-
vá a Tomáš Prokůpek. Výstava představuje nejlepší 
soutěžní komiksy mladých českých výtvarníků a také 
pohled do dějin polských a českých sienkiewiczov-
ských adaptací.
 [ Polský institut v Praze

aUthors’ room
H      
To mark the Year of Henryk Sienkiewicz, the Polish 
Institute in Prague held an open competition for co-
mics inspired by the work or person of the first Slavic 
winner of the Nobel Prize in Literature. The jury was 
composed of Martin Foret, Pavel Kořínek, Lucie Lo-
mová and Tomáš Prokůpek, all leading experts who 
engage with comics both practically and theoretica-
lly. The exhibition presents the best competition en-
tries by young Czech comics artists and explores the 
history of Polish and Czech adaptations of Sienkie-
wicz’s work.
 [ Polský institut v Praze
 9

 O  O    
Výstava výtvarné tvorby českého architekta, scéno-
grafa a básníka, jehož typograficky upravené návrhy 
obálek patří k  tomu nejzajímavějšímu, co přinesla 
česká avantgarda na poli knižní tvorby.
 [ Tomáš Sanetrník a Knihkupectví a antikvariát Fryč 

 O  C     
Exhibition of the art of architect, scenographer and 

poet Vít Obrtel, whose typographically modified 
book-cover designs are among the most interesting 
such contributions of the Czech avant-garde.
 [ Tomáš Sanetrník and Knihkupectví a antikvariát Fryč

OYE

S   
Oceněné tituly ve světě ojedinělé soutěžní a propa-
gační akce pořádané Jednotou tlumočníků a překla-
datelů – usnadňuje přehled v  celoroční slovníkové 
a encyklopedické produkci ČR, SR i dalších zemí.
 [ JTP – Jednota tlumočníků a překladatelů
D    Y  
Prize-winning titles from the unique competition and 
promotional event held by the Union of Interpreters 
and Translators. Provides a survey of dictionaries 
and encyclopaedias produced within the past year in 
the Czech Republic, Slovakia and other countries.
 [ JTP – Jednota tlumočníků a překladatelů

MIMO STA I TĚ

24. 4. – 7. 7. / Galerie villa Pellé – Pelléova 10, Praha 6
M      /
Výstava představí tvorbu světoznámého ilustrátora, 
autora sedmnácti fenomenálních obrázkových knih 
o světových metropolích a zemích To je... Od To je 
Paříž, Londýn a Řím, přes New York, Mnichov a Be-
nátky až po Hongkong a Austrálii. Emigrant a světo-
běžník Miroslav Šašek v nich zachytil jejich historický 
obraz i dynamiku moderní doby let šedesátých a po-
čátku let sedmdesátých. Jedinečný koncept knih, 
pečlivost při sbírání a zpracování námětů a přede-
vším humor tvoří z díla Miroslava Šaška moderní 
klasiku a z jejich autora jednoho z našich tří nejpro-
slavenějších světových ilustrátorů. Výstavu rozehrají 
animované, kreslířské i rozhlasové vstupy.
24. 4. – 7. 7. / Galerie villa Pellé – Pelléova 10, Praha 6
M      /
The exhibition presents the work of Miroslav Šašek, 
the world-renowned illustrator and author of seven-
teen phenomenal picture book series This is… about 
world capitals and countries – from Paris, London, 
Rome, New York, Munich and Venice, to Hong Kong 
and Australia. In his books, the expat and globet-
rotter, Miroslav Šašek, has captured the historical 
image of the places and the dynamism of the mo-
dern era of the 1960s and early 1970s. The unique 
concept of his books, his diligence in collecting and 
processing the ideas, and his humour make the 
book series a modern classic and its author one of 
the three Czech most celebrated illustrators 
worldwide! The exhibition will include animated, dra-
wing and radio inputs.
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ČTVRTEK 11. 5.

 P208 – Pravé křídlo2
B  
Příběhy strašidla Bubáčka představí jejich autorka 
Daniela Krolupperová společně s  Ilonou Csákovou, 
která namlouvala audioknihu 3× Bubáček, Evou Sý-
korovou – Pekárkovou, která knižní vydání doplnila 
nádhernými ilustracemi.
 [ Albatros Media a.s.

10.00

10.00–10.50 
 literární sál – Pravé křídlo27

       
  

Příběh pro děti od osmi let se odehrává v osmi vý-
znamných částech Prahy během osmi různých stole-
tí. Kniha vychází v nakladatelství Albatros k 25. výro-
čí zapsání historického centra Prahy na Seznam 
světového kulturního a přírodního dědictví UNESCO. 
Na veletrhu bude pokřtěna a předána čtenářům. 
Účinkují Ivona Březinová a Barbora Kyšková.
 [ Ivona Březinová v rámci kampaně Rosteme s knihou

10.00–10.50 
 sál rosteme s knihoU – Pravé křídlo2

  
Dílna čtení pro děti. Budou číst jen to, co si samy 
k četbě vyberou. Pak se jim ale knižní hrdina ztratí 
a budou po něm muset vyhlásit pátrání. Provázet je 
bude Nina Rutová
 [ Česká škola bez hranic, z.s. v rámci kampaně  
Rosteme s knihou

 aUtorský sál – levé křídlo2
ŽE YK 
Křest knížky pro malé čtenáře z  edice Malé čtení. 
Autorská a výtvarná dílnička Hanky Jelínkové a Ven-
duly Hegerové: společné čtení s dětmi, kreslení, ré-
busy, omalovánky. Ukázky z knížek ŽERYK to spočítá 
a ŽERYK na cestách. Knihy pro vylosované výherce. 
Knížku pokřtí Jan Potměšil.
 [ Naše kniha v rámci kampaně Rosteme s knihou

10.00–10.50 
 literární kavárna – Pravé křídlo (Balkon vlevo) 2

       
Vítejte ve školním čtenářském klubu! Ve čtenářském 

workshopu poznáte kluby, kde čtou děti, které dříve 
nečetly. Zjistíte, kde takové kluby jsou, jak fungují, 
kdo do nich chodí a kdo je vede. A  také prožijete 
malou klubovou schůzku na vlastní kůži.
 [ Nová škola, o. p. s.

 Fantasy & sci-Fi – Pravé křídlo5
K   
Novinkovou knihu Knihožrouti: Kam zmizela školní 
knihovna? představí její autorky – spisovatelka Klára 
Smolíková a ilustrátorka Bára Buchalová v  hravém 
workshopu. Zváni jsou všichni malí knihožrouti!
 [ Walker & Volf

 P108 – Pravé křídlo

N     
  ATIC Č    

 [ Mapcentrum

 P208 – Pravé křídlo2
K     D
Autoři a tvůrci zcela nového pohádkového druhu před-
stavují Dubánky. Poznejte, jak se skamarádili s vodní-
kem Mníkem z rybníka Raubířníka, jak potkali Posei-
dona nebo jak pomohli strašidlu Jakubovi, drakovi 
Kaštounovi či jelenu Poldovi. Dubánci totiž vždy vymy-
slí neobvyklý způsob řešení na všechny trampoty!
 [ Albatros Media a.s.

11.00

 velký sál – střední hala1
S   
Za účasti zástupců Kreativních měst literatury 
UNESCO, oficiálních představitelů České republiky, 
zástupců diplomatických misí, významných českých 
a zahraničních kulturních a vědeckých institucí a dal-
ších vzácných hostů. Zahájení moderuje Vladimír 
Kroc. Předání šeku Nadaci Leontinka za výtěžek 
z kampaně Kniha ti sluší 2017.
Simultánně tlumočeno: čeština, angličtina
 [ Svět knihy, s.r.o.
 larGe theatre – central hall
G     
In the presence of representatives of UNESCO Crea-
tive Cities of Literature, official representatives of 
the Czech Republic, representatives of diplomatic 
missions and distinguished institutes for culture 
and science in the Czech Republic and abroad, and 
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other esteemed guests. Opening ceremony modera-
ted by Vladimír Kroc. Presentation of a cheque to the 
Leotinka Foundation with proceeds from the 2017 
“A Book Becomes You” campaign.
Simultaneously interpreted: Czech, English
 [ Svět knihy, s.r.o.

 sál rosteme s knihoU – Pravé křídlo

       

Všichni víme, jak je společné čtení pro děti důležité 
a jak velký vliv má na jejich budoucí studijní výsledky 
a každodenní život. Pojďte si o tom popovídat a sdí-
let zkušenosti. Slibujeme ukázky metod, tipy na kníž-
ky a odkazy na čtenářské weby.
 [ Scio v rámci kampaně Rosteme s knihou

 Fantasy & sci-Fi – Pravé křídlo5
        

Seznamte se světem literárních soutěží a s  mož-
nostmi publikování svých textů! Poznejte organizáto-
ry i zákulisí jednotlivých literárních klání. Jsou na vás 
připraveni lidé ze soutěží Cena Karla Čapka, Daida-
los, Soutěž o  nejlepší fantasy, Žoldnéři fantazie a 
z  jedinečného Přeboru autorů fantastiky. Účinkují 
Vlado Ríša, Františka Vrbenská, Michael Bronec, Vla-
dimír Němec. Moderuje J. W. Procházka.
 [ XB-1

 l212 – levé křídlo

O  N   B  S  

 [ Studio Ypsilon

 P208 – Pravé křídlo2
    

Jak se pozná sever, když zrovna nemáte po ruce 
kompas? Jak rozdělat oheň bez sirek a jaké jsou typy 
ohnišť? A co takhle uvázat pořádný uzel, se kterým 
nikdo nehne? Na všechny nástrahy přírody můžete 
vyzrát na workshopu s autory knihy Zápisník malého 
zálesáka!
 [ Albatros Media a.s.

12.00

 P409 – Pravé křídlo

S    Č  
Zahajuje výkonný ředitel obchodu Hynek Chudárek. 
Moderuje Václav Žmolík.
 [ Česká televize – Edice ČT

 literární sál – Pravé křídlo2
    

 
Představení dětského vícejazyčného časopisu Kama-
rádi (www.kamaradi.eu) a dalších projektů spojených 
s  národnostními menšinami. Zábavný program pro 
děti školního věku – vyprávění pohádek v různých ja-
zycích, nevšední kvízy a soutěže o hezké ceny.
 [ Spolek Zaedno v rámci kampaně Rosteme s knihou

 aUtorský sál – levé křídlo

  N     
      

SČKN ve spolupráci s Českou sekcí IBBY vydává pra-
videlně na podzim výběr doporučené původní české 
literatury pro děti a mládež. O projektu Nejlepší knihy 
dětem promluví odborní garanti J. Čeňková a P. Ma-
toušek.
 [ Svaz českých knihkupců a nakladatelů

12.00–12.50 
 literární kavárna – Pravé křídlo (Balkon vlevo)3
N   
Knihkupecká komise Svazu českých knihkupců a na-
kladatelů zve na přátelské setkání, na němž budou 
diskutovány aktuální problémy dnešního knihkupec-
kého života. Současně bude představena nová podo-
ba Knihkupeckého žebříčku SČKN.
 [ Svaz českých knihkupců a nakladatelů

 Fantasy & sci-Fi – Pravé křídlo5
K      

Svět komiksů zasahuje nejen srdce komiksových fa-
noušků, ale prolíná se do filmového světa. A nyní ho 
objevují i  školy. Komiksová gramotnost a podpora 
čtenářství, to jsou témata nejen nad světovými ko-
miksy vydávanými v nakladatelství CREW. Účinkují 
Petr Litoš, Jiří Pavlovský. Moderuje J. W. Procházka.
 [ Crew

 P409 – Pravé křídlo

O      
Křest knihy k výročí pořadu Objektiv. Účinkují Vendu-
la Krejčová, Anetta Kubalová a hosté spojení s histo-
rií pořadu – režisér pořadu Charilaos Karadžos, býva-
lá moderátorka pořadu Kamila Moučková a bývalý 
reportér pořadu a nynější ředitel zpravodajství České 
televize Zdeněk Šámal. Moderuje Václav Žmolík.
 [ Česká televize – Edice ČT
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13.00

 P208 – Pravé křídlo

   A  M   
  S    

Jen pro zvané.
 [ Albatros Media a.s.

 literární sál – Pravé křídlo3
S     

 M   
V rámci slavnostního vyhlášení výsledků v pořadí již 
19. ročníku soutěže Mapa roku budou autorům a vy-
davatelům předána ocenění odborné komise České 
kartografické společnosti za nejlepší česká kartogra-
fická díla vydaná v roce 2016.
 [ Česká kartografická společnost

 aUtorský sál – levé křídlo3
  M   

Předávání výročních cen Mladé fronty za rok 2016 
moderuje a hudbou doprovází Jan Burian.
 [ Mladá fronta, a.s.

13.00–13.50 
 sál rosteme s knihoU – Pravé křídlo0
T     C
Knižní trh se mění, prodeje knih a velikost nákladů 
jsou značně nejisté a těžko předvídatelné. Na jedné 
straně se zvyšuje počet titulů, na druhé straně se 
snižuje průměrný náklad. Nové digitální technologie 
přinášejí nakladatelům možnosti ke změně obchod-
ního modelu, který bude více zaměřen na životní cyk-
lus knihy a nebude vázat zbytečný kapitál v neprodej-
ných skladových zásobách. Společnost Canon, díky 
svým dlouholetým zkušenostem v oblasti digitálního 
tisku a spolupráci s mnoha odborníky v oboru, už 
dnes u svých klientů realizuje projekty, kterými po-
máhá reagovat na výše uvedené trendy. Prezentuje 
Michal Toman.
 [ Canon CZ

 l604 – levé křídlo3
   

Předávání výročních nakladatelských cen za rok 
2016. Ceny budou vyhlášeny v kategoriích: původní 
práce, překlad, výtvarné zpracování knihy a zvláštní 
cena nakladatelství Vyšehrad. Autogramiáda vyzna-
menaných autorů a malé občerstvení.
 [ Vyšehrad, spol. s r.o.

 Fantasy & sci-Fi – Pravé křídlo5
S   
Svět seriálů expanduje všemi směry a pomalu, ale 
jistě se stává nejvážnějším konkurentem klasického 

filmu. A  i minulý rok se urodilo hned několik titulů, 
které nám všem vytřely zrak. Pojďme se tedy s na-
ším odborníkem podívat na Stranger Things, Channel 
Zero, Emerald City, ale i trvalky jako Hra o trůny! Účin-
kují Dan Storch, Martin Kužel.
 [ Pevnost

14.00

 l301 – levé křídlo

S    N  
 G ADA

Přijďte zahájit veletrh Svět knihy Praha 2017 na nový 
stánek L301. Čekají na vás redaktoři a bestsellery 
značek GRADA, BAMBOOK, COSMOPOLIS a ALFERIA.
 [ Nakladatelský dům GRADA

14.00–14.50 
 literární sál – Pravé křídlo10

     
Není to pohádka. Není to ani pohádkové, jak se čes-
ká literatura dostane pomocí překladů do jiných 
zemí. Kdo literatuře při tom pomáhá a co ona sama 
pro to dělá? Jak si někdo v cizině té české literatury 
za sedmi horami vůbec všímá? A jaké literatura pro-
žívá zážitky v těchto cizích zemích, převlečena do ci-
zího jazyka, jak se jí tam vede? O  tom podebatují 
Dorothy Connell, spoluzakladelka a vedoucí londýn-
ské pobočky nezávislého nakladatelství Readers In-
ternational, Anita Luttenberger, šéflektorka vídeňské-
ho nakladatelství Braumüller, a berlínský bohemista 
a překladatel Mirko Kraetsch, který besedu také 
uvádí.
Tlumočeno: čeština, angličtina
 [ Svět knihy, s.r.o.
 literary theatre – riGht WinG
C      
The course of Czech literature to other countries by 
means of translation is no fairy-tale journey. What 
does literature manage for itself and who helps it on 
its way? Who pays heed to Czech literature over the 
hills and far away? How does it fare and what adven-
tures does it have in foreign lands, dressed in forei-
gn languages? All this will be discussed by Dorothy 
Connell, co-founder and director of the London office 
of the independent publisher Readers International, 
and Anita Luttenberger, managing editor of Brau-
müller publishers in Vienna, in conversation with 
Czech scholar and translator Mirko Kraetsch from 
Berlin.
Interpreted: Czech, English
 [ Svět knihy, s.r.o.

14.00–14.50 
 sál rosteme s knihoU – Pravé křídlo2
I   
Prezentace Centra dětského čtenářství Knihovny Jiří-
ho Mahena v  Brně s  využitím interaktivních prvků 
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(magnetické puzzle, pexeso aj.). Součástí je i audio-
vizuální kvíz! Účastníci v něm prokáží své znalosti li-
teratury pro děti a mládež a lásku ke čtení.
 [ Knihovna Jiřího Mahena v Brně v rámci kampaně  
Rosteme s knihou

14.00–14.50 
 literární kavárna – Pravé křídlo (Balkon vlevo)

D    K  
Nakladatelství Karolinum a Městská knihovna v Pra-
ze představí společný projekt Digitalizace básnické-
ho díla Karla Šiktance, jehož výstupem budou digita-
lizované, volně přístupné básnické sbírky Karla 
Šiktance na webu Městské knihovny.
 [ Nakladatelství Karolinum

14.00–14.50 
 komorní sál – Pravé křídlo (Balkon vlevo)

  
Diskuzi o možnostech akademického publikování po-
řádá Nakladatelství Munipress k  10. výročí svého 
založení.
 [ Masarykova univerzita – Nakladatelství Munipress

14.00–14.50 
 laPidáriUm – výstaviště Praha holešovice1
D  H  L     

Literární identita D. H. Lawrence, autora mistrovské-
ho díla Milenec Lady Chatterleyové, byla zpočátku 
úzce spjata s jeho původem v dělnické třídě anglic-
kého Nottinghamshiru. Jeho díla tak vždy vyrůstají 
z pevných kořenů a zároveň svým záběrem odkazují 
k širší či mezinárodní perspektivě. Přednáší Andrew 
Harrison.
Simultánně tlumočeno: čeština, angličtina
 [ Svět knihy, s.r.o. a Nottingham – město literatury
 laPidariUm – PraGUe exhiBition GroUnds
D  H  L    C  
M
The formative work of D. H. Lawrence (author of Lady 
Chatterley’s Lover) was closely linked to his working-
-class roots in Nottinghamshire. His writing is always 
at once rooted and outward-looking or international 
in its vision and scope. Speaker: Andrew Harrison.
Simultaneously interpreted: Czech, English 
 [ Svět knihy, s.r.o. and Nottingham City of Literature

 Fantasy & sci-Fi – Pravé křídlo5
Ž   
Panelová diskuse v podání známých a talentovaných 
spisovatelek, které se věnují science fiction, fantasy 
a hororu. Budou hovořit o tom, co pro ně znamená 
psaní a svět imaginace. Pozvány jsou Vilma Kadleč-
ková, Julie Nováková, Hanina Veselá, Lucie Lukačovi-
čová, Jana Šouflová, Františka Vrbenská a další.
 [ Pevnost

 sál aUdioknih – levé křídlo8
  

Beseda o specifikách audioknižní publicistiky se za-
měřením na recenze. V  čem se recenze audioknih 
liší od recenzí knižních? Jakými tvůrčími obory se 
publicista zaobírá? Jak je důležitá zpětná posluchač-
ská vazba pro tvůrce a prodejce audioknih? Účinkují 
Jakub Horák (naposlech.cz), Petra Schultze (Audio-
librix) a Andrea Hanáčková (Katedra divadelních a fil-
mových studií, UP Olomouc).
 [ Audiolibrix / Asociace vydavatelů audioknih

 l212 – levé křídlo

 N    S   
 [ Studio Ypsilon

 l301 – levé křídlo

H  H       
 M  

 [ Mladá fronta, a.s.

 P208 – Pravé křídlo2
K    M  T
Pojďte společně s  autorem Zdenkem Ležákem po-
křtít nový komiks Marie Terezie! Dobře vládnout totiž 
nemusí jen muži. Marie Terezie všem dokázala, že 
žena na trůnu má stejný respekt jako oni. Poznejte 
významnou českou panovnici v netradičním komikso-
vém zpracování.
 [ Albatros Media a.s.

 P409 – Pravé křídlo2
D     C
Křest nové knihy autora oblíbených večerníčků 
a snímků z přírody s uměleckými fotografiemi Taťány 
Typltové. Za účasti ministryně školství Kateřiny Vala-
chové a paní Blanky Stehlíkové. Moderuje Václav 
Žmolík.
 [ Česká televize – Edice ČT

15.00

 literární sál – Pravé křídlo0
     

  
Kdo je literární agent? S  jakým zbožím obchoduje? 
Daří se mu? A proč to všechno vlastně dělá? Disku-
tují Dana Blatná (ČR), Maria Sileny (ČR/Německo), 
Edgar de Bruin (Nizozemsko). Moderuje Radim Ko-
páč.
 [ Svět knihy, s.r.o.
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 aUtorský sál – levé křídlo

 Ž   Č
Známý rozhlasový a televizní moderátor a publicista 
Václav Žmolík bude hovořit o svých zážitcích při natá-
čení rozhlasového pořadu Po Česku. Na jakých nejku-
rióznějších místech natáčel? Kde to má nejraději? 
S kým se setkal? A co se mu přihodilo? Nahlédněte do 
zákulisí oblíbeného pořadu Českého rozhlasu Dvojka. 
Navíc dojde na představení chystané knihy Po Česku 3.
 [ Český rozhlas Dvojka a Radioservis, a.s.

 Fantasy & sci-Fi – Pravé křídlo5
M      
Pojďte vstoupit do hájemství tajuplných příběhů plných 
kouzel, draků, čarodějů a romantiky. Mladé a přitom již 
zkušené autorky Teri Janišová a Michaela Burdová 
představují svěží vítr v české fantasy. Obě publikovaly 
nejen úspěšné trilogie, ale i další díla. Janišová má 
svou audioknihu, Burdová zase publikuje v zahraničí.
 [ Walker & Volf

15.00–16.00 
 sál aUdioknih – levé křídlo83
D   
Na předání Diamantové desky Supraphonu za nahráv-
ky Jana Wericha byli pozváni všichni, kteří se o zveřej-
nění jeho díla zasloužili: J. Borovička, O. Suchý, F. Cin-
ger, G. Gössel, J. Lada, R. Ferklová a Werichovci ad.
 [ SUPRAPHON / Asociace vydavatelů audioknih

 P208 – Pravé křídlo

M   
Ponořte se do křehkého tématu džihádismu s uzná-
vaným investigativním novinářem z  časopisu Re-
spekt Ondřejem Kundrou a Tomášem Lindnerem. 
Jak se cítí evropské matky, jejichž synové odešli bo-
jovat za Islámský stát?
 [ Albatros Media a.s.

15.00–16.15 
 laPidáriUm – výstaviště Praha holešovice17
S   H  S   
  I

Hryhorij Semenčuk je čelný představitel ukrajinské 
undergroundové poezie, básník a publicista. Jurij Iz-
dryk je jeden z nejznámějších ukrajinských spisova-
telů píšící romány i poezii, umělec, hudebník a kritik. 
Moderuje Alexej Sevruk.
Simultánní tlumočení: čeština, ukrajinština
 [ Svět knihy, s.r.o. a Lvov – město literatury
 laPidariUm – PraGUe exhiBition GroUnds
A     G  S   

  I
Grigory Semenchuk, a major figure of Ukrainian 
underground poetry, is a poet and journalist. Juri Iz-
dryk, one of Ukraine’s best-known writers, is a nove-

list, poet, artist, musician and critic. Moderated by 
Alexej Sevruk.
Simultaneously interpreted: Czech, Ukrainian
 [ Svět knihy, s.r.o. and Lviv City of Literature

 aUtorský sál – levé křídlo8
M      

Představení nové mobilní aplikace Českého rozhla-
su. Poslouchejte audioknihy a mluvené slovo – kdy-
koliv a zdarma! rozhlas.cz/aplikace.
 [ Český rozhlas

16.00

 l824 – levé křídlo

 Ž   
Autogramiáda rozhlasového a televizního moderáto-
ra a publicisty.
 [ Český rozhlas Dvojka a Radioservis, a.s.

 literární sál – Pravé křídlo0
     

   
Proč potřebuje česká literatura překladatele? Má 
šanci uspět ve světě? Co může nabídnout? Co může 
získat? Diskutují Julia Różewicz (Polsko), Eva Profou-
sová (Německo), Andrew Oakland (Velká Británie/
ČR). Moderuje Radim Kopáč.
 [ Svět knihy, s.r.o.

 aUtorský sál – levé křídlo

M
Živé vysílání pořadu Mozaika s hosty veletrhu. Mode-
rují Markéta Kaňková a Petr Šrámek.
 [ Český rozhlas Vltava

16.00–16.50 
 literární kavárna – Pravé křídlo (Balkon vlevo)1

 
Od nového románu nobelisty Maria Vargase Llosy 
přes pralesní šamany Ina Moxa po mikropovídky Fer-
nanda Iwasakiho. O tom, co nově vychází od zavede-
ných peruánských autorů v cizině, co se chystá 
v českých nakladatelstvích i co už si mohli čeští čte-
náři přečíst, o tom budou debatovat peruánská velvy-
slankyně spolu s hispanistkou Anežkou Charváto-
vou. Vše s ochutnávkou peruánského pisco sour.
Tlumočeno: čeština, španělština
 [ Velvyslanectví Peruánské republiky
 literary caFé – riGht WinG (Balcony, leFt)

 
The new novel by Nobel prize-winner Mario Vargas 
Llosa. Ino Moxo, the shaman of the rainforest. The 
microstories of Fernando Iwasaki. The Peruvian am-
bassador in conversation with Hispanist Anežka 



45

D
E

N
N

Í 
P

R
O

G
R

A
M

Y
  

  
Č

T
V

R
T

E
K

 1
1

. 
5

.

9 KNIHA JAKO OBJEKT   2 DĚTI A ML DEŽ   4 A ME S KNIHOU   5 ANTASY  SCI I

Charvátová about well-established Peruvian authors 
and their works recently published abroad, what 
Czech publishing houses have in store, and what is 
already available to Czech readers. Plus a chance to 
taste Peru’s pisco sour.
Interpreted: Czech, Spanish
 [ Velvyslanectví Peruánské republiky

 Fantasy & sci-Fi – Pravé křídlo5
S  A
Příběh z drsného vesmírného vězení pokračuje! Jo-
sef Pecinovský představí další osudy vězně Sršně, 
hlavního hrdiny originálního sci-fi thrilleru Areston, 
které rozvinul v  pokračováních Útěk z  Arestonu 
a Vládce Arestonu.
 [ Nakladatelství Epocha

 sál aUdioknih – levé křídlo8
N   
Představení nového formátu audioknih kombinující-
ho výhody online distribuce s možnostmi fyzického 
prodeje. Novinka pro všechny, kteří dosud s  náku-
pem audioknih váhali. Účinkují Jakub Horák a Ivan 
Sabo (Audiolibrix).
 [ Audiolibrix / Asociace vydavatelů audioknih

16:00–17:00 
 klUB knižních šamPiónů – Pravé křídlo

S     
Prostřednictvím medailonků výstava představuje té-
měř třicet autorů – výtvarníků, kteří se ve větší či 
menší míře podíleli na ilustrování románového díla 
Jaroslava Foglara a spojili tak navždy své jméno se 
jménem slavného spisovatele. Kromě řady známých 
i méně známých ilustrací z knih jsou na výstavě k vi-
dění také reprodukce raritních děl, která nakonec 
vydána nebyla – buď byla překreslena či pro knižní 
vydání zcela nevyužita.
 [ Svět knihy, s.r.o., Sdružení přátel Jaroslava Foglara 
a Skautská nadace Jaroslava Foglara

 s105 – střední hala1
N  S     

 
Představení románu Una silla para la soledad od za-
čínajícího španělského spisovatele žijícího v Praze. 
Následovat bude krátké scénické čtení v podání dal-
ších účinkujících.
Tlumočeno: čeština, španělština
 [ Velvyslanectví Španělska a Institut Cervantes v Praze
 s105 – central hall
N  S     S  
Introducing the novel Una silla para la soledad by the 
new Spanish writer, who lives in Prague. Followed by 
a short stage reading performed by actors.
Interpreted: Czech, Spanish
 [ Velvyslanectví Španělska and Institut Cervantes v Praze

 MIMO STA I TĚ
16.00–17.00 
 Černínský Palác – loretánské náměstí 5, Praha 17
C   Č   
Spisovatel Marek Toman provází po Černínském pa-
láci po stopách Jana Masaryka a Reinharda Heydri-
cha. Autor románu Chvála oportunismu (Torst, 2016) 
představuje genia loci slavné budovy. Rezervace je 
nutná na mailové adrese: rezervace@svetknihy.cz.
Sraz před vchodem do paláce.
 [ Svět knihy, s.r.o.

16.30–17.50 
 laPidáriUm – výstaviště Praha holešovice1
L   
„Máme umění, abychom na pravdu nezašli.“ Fried-
rich Nietzsche. Jsou ale pravda a umění skutečně 
dvě odlišné oblasti? Co když nás literatura neza-
chraňuje před pravdou, ale před tím, co bychom neu-
nesli? Pravdou literatury pak možná je snášení ne-
snesitelna. Účinkují Karine Tuil a Patrick Declerck. 
Moderuje Guillaume Basset.
Simultánně tlumočeno: čeština, francouzština
 [ Svět knihy, s.r.o., Nakladatelství Host a Garamond
 laPidariUm – PraGUe exhiBition GroUnds
L    U  
“We have art in order to not die from the truth.” 
Friedrich Nietzsche. Are truth and art really different 
fields? Could it be that literature saves us not from 
the truth, but from the unbearable? Maybe the truth 
of literature is the bearing of the unbearable. Spe-
akers: Karine Tuil and Patrick Declerck. Moderated 
by Guillaume Basset.
Simultaneously interpreted: Czech, French
 [ Svět knihy, s.r.o., Nakladatelství Host and Garamond

17.00

 literární sál – Pravé křídlo

Č       
 

Výstavu, která je věnována knižním překladům české 
literatury vydaných v daném období v zahraničí, uve-
de Radim Kopáč a Tomáš Kubíček.
 [ Svět knihy, s.r.o. a Ministerstvo kultury ČR

 velký sál – střední hala3
C   O
Svaz českých knihkupců a nakladatelů pořádá slav-
nostní vyhlášení vítěze letošního ročníku Ceny Jiřího 
Ortena. V tomto roce bude cena vyhlášena s pomocí 
souboru Divadla Radar.
 [ Svaz českých knihkupců a nakladatelů
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17.00–17.50 
 sál rosteme s knihoU – Pravé křídlo3

  C  Č   
S   Č   

Ocenění jsou udělována nejlepším prozaickým novin-
kám předchozího roku. Díky mezinárodnímu rozměru 
ceny mají vítězná díla usnadněnou cestu k překlado-
vým vydáním v zahraničí.
 [ Cena Česká kniha, z.s.

17.00–18.00 
 Fantasy & sci-Fi – Pravé křídlo58

    
Zajímavé informace ze světa audioknih. Jak se vybí-
rají knihy a jejich vypravěči (narátoři), jak se audiok-
nihy nahrávají a jak se prodávají? Uslyšíte ukázky 
z produkce vydavatelství W&V, Straky na vrbě a Au-
diolibrix. Bude se křtít audiokniha M. Žambocha Na 
ostřích čepelí. Účinkují Jiří W. Procházka, Jakub Ho-
rák, Michael Bronec, Míla Linc a Mirka Jakabová.
 [ Walker & Volf

 sál aUdioknih – levé křídlo8
MYCELIUM    
Beseda, čtení a křest třetího dílu audioknižní ságy za 
účasti interpretů i režisérky Jitky Škápíkové a autorky 
Vilmy Kadlečkové. Během diskuse se od herečky 
Jany Strykové mimo jiné dozvíte, jaké to je číst ve 
studiu líčení mimozemského sexu.
 [ OneHotBook / Asociace vydavatelů audioknih

18.00

 MIMO STA I TĚ

 Čtvrť Praha 1 – Procházka7
   H

Vycházka se Zdeňkem Lukešem, autorem knihy Pra-
ha Václava Havla (vydala v roce 2016 Knihovna Vác-
lava Havla), po stavbách spojených se životem této 
významné osobnosti. Sraz před domem U Dvou tisíc 
na Rašínově nábřeží 2000/78. Trasa povede po vl-
tavském nábřeží a dále na Staré Město. Délka vy-
cházky cca 90 minut. 
 [ Svět knihy, s.r.o. a Knihovna Václava Havla

 Fantasy & sci-Fi – Pravé křídlo5
S        

  
Pop-kulturní fenomén Hvězdných válek trvající přes 
40 let inspiroval fanoušky po celém světě, aby se 
sami proměnili v kultovní postavy SW. Členové klubu 
501st Legion a Rebel Legion budou vyprávět o výjez-
dech do nemocnic a podobných akcích i o svém vzta-
hu k SW.
 [ XB-1

19.00

 MIMO STA I TĚ

 dox, vzdUcholoď GUlliver – PoUPětova 1, Praha 7

  
A        

 
Co je podstatou úspěšnosti románových bestselle-
rů? Ve snaze najít odpověď si Matthew Jockers a Jo-
die Archer vzali k srdci radu výzkumných pracovníků 
společnosti Google „využít fascinující efektivnost 
dat“. V knize Bestseller Code objasňují smělé tvrzení, 
k němuž na základě svého výzkumu došli: že romány 
figurující na seznamu bestsellerů New York Times 
nejsou náhodní výherci v loterii, ale knihy, které vyka-
zují pozoruhodné množství společných znaků. Před-
náška je součástí programu k výstavě BIG BANG 
DATA v Centru současného umění DOX.
 [ Centrum současného umění DOX
 dox, the GUlliver airshiP, PoUPětova 1, Praha 7
N       

 
To better understand bestselling fiction, Matthew 
Jockers and research partner Jodie Archer took the 
advice of Google researchers who argue that we 
should „make use of the unreasonable effective-
ness of data.“ The bold claim of their research, do-
cumented in The Bestseller Code, is that novels that 
hit the New York Times bestseller list are not ran-
dom lottery winners but books that share an uncan-
ny number of textual features. The lecture is part of 
an attendant programme for the BIG BANG DATA ex-
hibition at DOX Centre for Contemporary Art.
 [ Centrum současného umění DOX

20.00

 MIMO STA I TĚ

 klUBovna – Generála Píky 26, Praha 6

K   D UMTYAT
Projekt DRUMTYATR byl založen v lednu 2010 Juri-
jem Izdrykem a Hryhorijem Semenčukem. Tomuto 
„jádru“ se daří oslovovat svými vystoupeními profe-
sionální i amatérské hudebníky, stejně jako básníky, 
výtvarné umělce a performery. 
 [ Svět knihy, s.r.o.
 klUBovna – Generála Píky 26, Praha 6
C  D UMTYAT  
The DRUMTYATR project was launched in January 
2010 by Juri Izdryk and Grigory Semenchuk. The 
“core” attract musicians both professional and ama-
teur, as well as poets, artists and performers, to 
their performances.
 [ Svět knihy, s.r.o.



47

D
E

N
N

Í 
P

R
O

G
R

A
M

Y
  

  
P

Á
T

E
K

 1
2

. 
5

.

9 KNIHA JAKO OBJEKT   2 DĚTI A ML DEŽ   4 A ME S KNIHOU   5 ANTASY  SCI I

 sál aUdioknih – levé křídlo82
H    Č  
Rádio Junior nabízí ve svém vysílání pohádky a příbě-
hy pro děti do 11 let. Přijďte poslouchat a nahléd-
nout do rozhlasové kuchyně, ve které to všechno 
vzniká. Budeme soutěžit i o CD s příběhy Billa Madla-
fouska, Toma Sawyera a dalších.
 [ Český rozhlas a Radioservis / Asociace vydavatelů 
audioknih

 P208 – Pravé křídlo2
M  E    

Zatímco v předcházejícím Mistru E z Edice ČT se čte-
náři učili základům etikety, pokračující (Vel)Mistr E jim 
prozradí, jak si poradit se složitějšími problémy – 
např. s vytahováním se, agresivitou, se závislostmi 
nebo s  pravidly harmonického soužití v  rodině. Na 
setkání dorazí herci Jan Čenský, Markéta Plánková, 
Václav Vydra, Jan Vondráček a další.
 [ Albatros Media a.s.

10.00

 s117 – střední hala

I  T  B  D  S
Setkání s autorem, prezentace knihy a autogramiá-
da.
 [ Skandinávský dům, z. s.

10.00–10.50 
 sál rosteme s knihoU – Pravé křídlo2

 B  D   
Spisovatelka Petra Braunová se dokáže trefit do vku-
su staršího i mladšího čtenáře z  řad dětí. Novinka 
Dům doktora Fišera ale přikove ke knize opravdu ka-
ždého. Nenechte si ujít povídání o napínavém příbě-
hu o tajemné postavě, která toho před sousedstvím 
skrývá víc, než je zdrávo.
 [ Albatros Media a.s.

 aUtorský sál – levé křídlo2
T  N   T  C   
Setkání a beseda se spisovatelem a novinářem To-
mášem Němečkem a ilustrátorem Tomášem Chlu-
dem ke knize Tomáš Garrigue Masaryk očima slečny 

Alice a mistra Viktora z edice Mladé fronty Velikáni do 
kapsy.
 [ Mladá fronta, a.s.

10.00–10.50 
 literární kavárna – Pravé křídlo (Balkon vlevo) 2
L  K   
Setkání a beseda s Lubomírem Kupčíkem, autorem 
ojedinělé příručky pro malé i velké indiány Indiánská 
kniha – Hau kóla.
 [ Mladá fronta, a.s.

10.00–10.50 
 komorní sál – Pravé křídlo (Balkon vlevo) 2
K      
Knihovní mazlíček není nějaký Pokémon, kterého si 
chytíte cestou ze školy nebo z práce na ulici. Musíte 
ho k sobě přilákat a pak se o něj starat. Taxonomii 
knihovních mazlíčků a tipy na řádnou péči o ně před-
staví KnN. Lenka H. a OdbKul. Irena Š.
 [ Městská knihovna v Praze

 literární sál – Pravé křídlo2
      

Podle čeho porota určí, která kniha je nejlepší? Po-
dle příběhu? Nejvtipnějších ilustrací? Počtu písmen? 
I letos byly Zlatou stuhou oceněny ty nejzajímavější 
tituly z původní české knižní tvorby pro děti. Rozhodli 
se ale porotci správně? Jaké knihy byste vybrali vy?
 [ Česká sekce IBBY

10.00–10.50 
 Pen klUBovna – Pravé křídlo (Balkon vPravo)

 D
Autorské čtení a písničky s kytarou.
 [ České centrum Mezinárodního PEN klubu

 Fantasy & sci-Fi – Pravé křídlo5
D    
Svět stižený invazí démonů a akční příběh válečného 
mága odehrávající se v okolí Brna – fantasy novinky 
Terezy Matouškové a Oskara Fuchse. Přijďte si po-
slechnout, proč by neměly ujít vaší pozornosti! A bu-
deme i křtít!
 [ Nakladatelství Epocha

PÁTEK 12. 5.
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 vaříme s knihoU – Foyer4
  H  

Byliny, zdraví a inspirace přírodou i lidovými tradice-
mi. Kateřina Winterová a Linda Rybová připraví ukáz-
ku ze čtvrtého dílu kuchařského bestselleru. Mode-
ruje Jana Havrdová.
 [ Česká televize – Edice ČT

 l301 – levé křídlo2
  S  H  K

Pohádkář a autor Strašidlářů Hynek Klimek zaujme na-
pínavým vyprávěním o neznámých strašidlech z  čes-
kých zemí. Jeho historky, tak jako v knížkách, doprovo-
dí svými ilustracemi kreslířka Zdeňka Študlarová. 
Zastavte se s paní učitelkou a spolužáky na pohádku.
 [ Nakladatelský dům GRADA

10.00–13.50 
 malý sál – Pravé křídlo (Balkon vlevo)17
S   M    

  
Pod sloganem „Bohatá minulost, inovativní součas-
nost a slibná budoucnost“ vznikl v roce 2004 projekt 
měst literatury, jehož prvním nositelem byl Edin-
burgh. Brzy následovala města další, která úsilí 
o  zisk titulu spojují především s  onou slibnou bu-
doucností. Jak postupovat, aby se benefity kulturní-
ho projektu projevily v návštěvnosti města, ve zvýše-
ní prestiže a kulturního potenciálu, v lepší spolupráci 
kulturních organizací a literárních spolků? Jak správ-
ně řídit destinační management, jak nastavit marke-
ting projektu, jak měřit jeho úspěšnost? Jak naplno 
využít potenciál sítě Kreativních měst literatury 
UNESCO, aby mohla sdílet cenné zkušenosti, inspira-
ci a příklady dobré praxe?
Tlumočeno: čeština, angličtina
 [ Svět knihy, s.r.o.
 small room – riGht WinG (Balcony, leFt) 
T     C   L   

  
The Cities of Literature programme originated in 
2004 with the slogan: “Rich past, innovative present, 
promising future”. Edinburgh, the first holder of the 
“City of Literature” title, was soon followed by other 
cities that demonstrated a common determination to 
attain this promising future. What must be done for 
the benefits of this cultural programme to be reflec-
ted in increased visitor numbers, prestige and cultu-
ral potential, and improved cooperation with cultural 
organizations and literary associations? How is des-
tination management best handled? How should the 
programme’s marketing be set up? How can success 
be measured? How can the potential of the UNESCO 
Creative Cities of Literature programme be realized 
to the full, so that valuable experience, inspiration 
and examples of good practice are shared?
Interpreted: Czech, English
 [ Svět knihy, s.r.o.

 l824 – levé křídlo2
 

Autogramiáda moderátorů, zákulisí dětské rozhlaso-
vé stanice, překvapení pro děti.
 [ Český rozhlas Rádio Junior

 P108 – Pravé křídlo

    
Sběratelské 4pohlednice a mapy k 6. ročníku Dne, 
Měsíce a věží rozhleden 28. 9.–28. 10. 2017 s KČT 
a ČASPV.
 [ Mapcentrum

10.30–11.00 
 sál aUdioknih – levé křídlo82
A  
Hry a soutěže o audioknihy, které děti zavedou hlubo-
ko do džungle za chlapcem zvaným Mauglí. Co 
všechno víte o divokých šelmách? Poznali byste je 
podle hlasu a zvuků, které vydávají? A dovedli byste 
je napodobit?
 [ OneHotBook / Asociace vydavatelů audioknih

 P208 – Pravé křídlo2
     

Kdo si někdy strašně moc přál psa, ruku nahoru! 
Spisovatelka a vítězka literární soutěže nakladatel-
ství Albatros Lucie Hlavinková ví, jaké to je, a proto 
napsala knížku, která už se nemůže dočkat slavnost-
ního křtu. Na místě samozřejmě nebude chybět ani 
nejlepší přítel člověka. A co takový asistenční pejsek 
dovede? O tom se přesvědčíte na vlastní oči! Možná 
vám svlékne i ponožky.
 [ Albatros Media a.s.

11.00

 l301 – levé křídlo2
T  N  T  C   
L  K   
Autogramiáda dětských autorů a ilustrátorů.
 [ Mladá fronta, a.s.

 P208 – Pravé křídlo27
 E  C   

V Praze je blaze a s knížkou Evy Chupíkové v ní může 
být ještě lépe! Stačí se jen seznámit s tím, co máme 
okolo sebe. Gotika, baroko ani pojem „architektonic-
ký sloh“ totiž nejsou sprostá slova. Zdi pražských 
staveb by mohly vyprávět.
 [ Albatros Media a.s.
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 literární sál – Pravé křídlo2
     

Hravé povídání o tom, jak se připravuje rozhlasová 
pohádka a kdo všechno se podílí na jejím vzniku. 
Připravila Šárka Fenyková.
 [ Český rozhlas Rádio Junior

 P615 – Pravé křídlo5
T  M   O    

Autoři budou podepisovat své novinky, fantasy romá-
ny Válka zrcadel a Frost.
 [ Nakladatelství Epocha

11.00–11.50 
 velký sál – střední hala127

     
  B

Beseda s irským spisovatelem, autorem několika 
románů. Nejvíce se proslavil knihou Chlapec v pruho-
vaném pyžamu. Příběh o dvou chlapcích žijících na 
rozdílných stranách plotu koncentračního tábora byl 
přeložen do třiceti jazyků a stal se také filmovou 
předlohou. V letošním roce vychází jeho další román 
Chlapec na vrcholu hory. Moderuje Radek Malý.
Tlumočeno: čeština, angličtina
 [ Svět knihy, s.r.o., Velvyslanectví Irska a Dublin – město 
literatury

 larGe theatre – central hall
B       

  B
An opportunity to meet Irish writer John Boyne. The 
most famous of his several novels is The Boy in the 
Striped Pyjamas, the story of two boys who live on 
opposite sides of the fence of a concentration camp; 
it has been translated into thirty languages and 
adapted for the cinema. John Boyne’s novel The Boy 
at the Top of the Mountain has been published in 
Czech this year.  Moderated by Radek Malý.
Interpreted: Czech, English
 [ Svět knihy, s.r.o., Velvyslanectví Irska and Dublin City 
of Literature

11.00–11.50 
 sál rosteme s knihoU – Pravé křídlo23

  
Vyhlášení výsledků a předávání cen literární soutěže 
pořádané v  rámci kampaně na podporu četby knih 
Rosteme s knihou. Vítězné příběhy dětí přečtou Věra 
Hollá a Lukáš Hejlík, který bude pořad zároveň mo-
derovat. Přítomen bude také předseda poroty, spiso-
vatel Martin Vopěnka.
 [ Svět knihy, s.r.o. v rámci kampaně Rosteme s knihou

 aUtorský sál – levé křídlo2
S   S   S   

   
Učitelka Lenka Zemanová a ilustrátorka Michaela 
Bergmannová představí příběh o strašpytlovi Stando-
vi, který se skamarádí s  novou žačkou. Děti si se 
Standou zkusí předponostroj i  přehled zákeřných 
dvojic a trojic.
 [ Portál

11.00–11.50 
 literární kavárna – Pravé křídlo (Balkon vlevo)

 Č   L  
Jak se připravoval výjimečný výpravný komiks Obráz-
ky z moderních československých dějin?
 [ Euromedia Group

11.00–11.50 
 komorní sál – Pravé křídlo (Balkon vlevo)

M  
Držitel ceny Magnesia Litera představí svou nejnověj-
ší knihu Únava materiálu.
 [ Euromedia Group – Odeon

11.00–11.50 
 Pen klUBovna – Pravé křídlo (Balkon vPravo)

O  
Čtení z připravované knihy povídek.
 [ České centrum Mezinárodního PEN klubu

11.00–11.50 
 laPidáriUm – výstaviště Praha holešovice1
S     
K  T
Četba z  románu Bezstarostnost, loňského finalisty 
Goncourtovy ceny. Román vypráví příběh vyhořelého 
vojáka, který se vrátil z mise v Afghánistánu do složi-
tých vztahů v rodné Francii. Beseda s autorkou.
Simultánně tlumočeno: čeština, francouzština
 [ Garamond a Svět knihy, s.r.o.
 laPidariUm – PraGUe exhiBition GroUnds
A       K  T
A reading from L’insouciance, which was shortlisted 
for last year’s Prix Goncourt. This novel tells the sto-
ry of a burnt-out soldier who has returned from a tour 
of duty in Afghanistan to complex relations in his 
native France. Discussion with the author.
Simultaneously interpreted: Czech, French
 [ Garamond and Svět knihy, s.r.o.

 Fantasy & sci-Fi – Pravé křídlo5
        

 
Pavel Renčín je jednou z  nejzářivějších hvězd naší 
fantastiky. Autor mnoha oceněných povídek a romá-
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nů se nyní rozhodl zprostředkovat svým fanouškům 
– a nejen jim – kouzla ze své spisovatelské výbavy. 
Vtipně, jasně a účinně!
 [ Pevnost

 sál aUdioknih – levé křídlo8
 M    

Beseda s interpretem Janem Šťastným a režisérem 
Milošem Vránou o natáčení audioknižní podoby knihy 
Pavla Kosatíka a Michala Koláře Jan Masaryk – prav-
divý příběh.
 [ Audiotéka a Mladá fronta / Asociace vydavatelů audioknih

 s105 – střední hala1
H  

Pořad organizovaný studijním oddělením pražského 
Institutu Cervantes – prvotní kontakt se španělšti-
nou v krátkých ukázkách komunikativní metody výu-
ky.
Tlumočeno: španělština
 [ Velvyslanectví Španělska a Institut Cervantes v Praze
 s105 – central hall
H  

An event held by the Enrolment Office of Instituto 
Cervantes in Prague that introduces the Spanish lan-
guage using short demonstrations of communicative 
teaching methods.
Interpreted: Spanish
 [ Velvyslanectví Španělska and Institut Cervantes v Praze

 vaříme s knihoU – Foyer4
C   A   D   
Naučte se péct domácí kváskový chleba – je to snaz-
ší, než si myslíte. Autorka knihy Gabriela Hradecká 
vás naučí péct po domácku to nejlahodnější pečivo, 
zadělávat těsto i starat se o svůj vlastní kvásek.
 [ Albatros Media a.s.

 P208 – Pravé křídlo2
K  S      T  

 A  B
Artur a Bára potřebují mezi spolužáky vypadat nená-
padně. Jsou to totiž tajní špičkoví detektivové, kteří 
za pomoci supermoderních technologií řeší zapeklité 
záhady. Chcete se od nich něco přiučit a procvičit 
své detektivní schopnosti? Odvahu s sebou!
 [ Albatros Media a.s.

 P409 – Pravé křídlo2
T    
Autorské čtení a ukázky z knihy Tajemství srdce zařa-
zené do katalogu Nejlepší knihy dětem 2015/2016. 
Autorčin bestseller Chaloupka na vršku v podobě ob-
rázkové knihy. Jak se dělá animovaný film. Moderuje 
Jitka Saturková.
 [ Česká televize – Edice ČT

 literární sál – Pravé křídlo8
M      

Představení nové mobilní aplikace Českého rozhla-
su. Poslouchejte audioknihy a mluvené slovo – kdy-
koliv a zdarma! rozhlas.cz/aplikace.
 [ Český rozhlas

12.00

 l002 – levé křídlo2
 L   

Autor dětských knih o oblíbeném skřítku Medovníč-
kovi bude podepisovat svou nejnovější knihu Medov-
níček, Medulka a panenka Rózinka společně s ilust-
rátorkou Zdeňkou Študlarovou.
 [ Nakladatelství Brána

 s205 – střední hala

M      
 [ Euromedia Group – Odeon

 velký sál – střední hala1
C  H
Známá švýcarská spisovatelka, autorka legendární 
Bílé Masajky, ve své nové biografii Dívka se žirafím 
krkem vypráví hlavně o svém dětství a dospívání za 
těžkých životních podmínek.
Tlumočeno: čeština, angličtina
 [ Euromedia Group – Ikar
 larGe theatre – central hall
C  H
Famous Swiss author of the legendary White Masai. 
In her new memoir The Girl with the Giraffe Neck she 
writes about her difficult childhood and adolescence.
Interpreted: Czech, English
 [ Euromedia Group – Ikar

12.00–12.50 
 literární sál – Pravé křídlo12
H    
Beseda s Uri Orlevem, izraelským autorem a nosite-
lem mezinárodní Ceny Hanse Christiana Andersena 
z roku 1996. Napsal více než třicet knih pro čtenáře 
různého věku. Jeho román Běž, chlapče, běž, určený 
dětem, je jedním z titulů letošní soutěže Souboj čte-
nářů, kterou v rámci kampaně Rosteme s knihou 
pořádá Svět knihy, s.r.o. Autor přijíždí na veletrh, aby 
se setkal se svými mladými čtenáři. Moderuje Mar-
tin Vopěnka.
Tlumočeno: čeština, angličtina
 [ Svět knihy, s.r.o. a Velvyslanectví Státu Izrael
 literary theatre – riGht WinG
T          
An opportunity to meet Israeli writer Uri Orlev, author 
of over thirty books for readers of different ages and 
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winner of the 1996 Hans Christian Andersen Award. 
His novel for children Run, Boy, Run is one of the 
books chosen for this year’s Readers’ Challenge 
competition, held by Book World Ltd. as part of its 
Growing with the Book campaign. The author is at 
the fair to meet his young readers. Moderated by 
Martin Vopěnka.
Interpreted: Czech, English
 [ Svět knihy, s.r.o. and Velvyslanectví Státu Izrael

12.00–12.50 
 sál rosteme s knihoU – Pravé křídlo23
S  N  
Vyhlášení výsledků literární soutěže.
 [ Národní institut pro další vzdělávání

 aUtorský sál – levé křídlo

 
Novinářka a cestovatelka Pavla Jazairiová představí 
knihu Příběhy, která zavádí čtenáře na tři kontinenty: 
do jihoamerické Kolumbie, do Indie a také do dvou 
evropských velkoměst Paříže a Říma.
 [ Radioservis, a.s.

12.00–12.50 
 literární kavárna – Pravé křídlo (Balkon vlevo)1
M  S     
Prezentace autorčina románu Lazarovy ženy, který 
vydalo v českém překladu v roce 2015 nakladatel-
ství Ikar. Ukázky z románu v češtině budou číst stu-
denti DAMU.
Tlumočeno: čeština, ruština
 [ Ruské středisko vědy a kultury a Agentura Rospečať
 literary caFé – riGht WinG (Balcony, leFt)
M  S       

Presenting the novel The Women of Lazarus, pub-
lished in Czech by Ikar in 2015. Excerpts from the 
Czech translation will be read by students from the 
Theatre Faculty in Prague (DAMU). 
Interperted: Czech, Russian
 [ Ruské středisko vědy a kultury and Agentura Rospečať

12.00–12.50 
 komorní sál – Pravé křídlo (Balkon vlevo)

     
Beseda se socioložkou a bioložkou prof. Hanou Lib-
rovou a jejími hosty u příležitosti vydání knihy Věrní 
a rozumní. Kapitoly o ekologické zpozdilosti.
 [ Masarykova univerzita – Nakladatelství Munipress

12.00–12.50 
 Pen klUBovna – Pravé křídlo (Balkon vPravo)

M  H    K
Čtení nejen z románu Jízlivá potměšilost žití.
 [ České centrum Mezinárodního PEN klubu

 Fantasy & sci-Fi – Pravé křídlo5
E    
Tradiční beseda s autory oblíbené Edice Pevnost. In-
spiraci, perličky z  „natáčení“ a plány do budoucna 
prozradí a vaše všetečné dotazy zodpoví Josef Peci-
novký, Jana Rečková, Pavel Fritz, Jaroslav Beznoska, 
Františka Vrbenská a Lucie Lukačovičová. Moderuje 
Boris Hokr.
 [ Nakladatelství Epocha

 sál aUdioknih – levé křídlo8
A      

Nejčtenější a nejposlouchanější český spisovatel 
představí a podepíše své audioknihy: ságy Přemys-
lovská epopej a Husitská epopej a případy z  cyklu 
Hříšní lidé Království českého.
 [ Tympanum audioknihy / Asociace vydavatelů audioknih

 P208 – Pravé křídlo2
K   L   M  D
Cestovatel Emil Holub by letos oslavil 170 let. Neob-
divovali ho jen Češi, které ohromil rozsáhlými sbírka-
mi ze svých cest, ale i samotní Afričané. Proč? Ovlá-
dal totiž lví kouzlo. Pokud chcete jeho tajemství 
odhalit i vy, připojte se k Martině Drijverové.
 [ Albatros Media a.s.

 l003 – levé křídlo217
 B   

Autor knih Chlapec v pruhovaném pyžamu a Chlapec 
na vrcholu hory.
Tlumočeno: čeština, angličtina
 [ Nakladatelství Slovart, Velvyslanectví Irska a Dublin – město 
literatury

 l003 – leFt WinG 
 B    

Author of the novels The Boy in the Striped Pyjamas 
and The Boy at the Top of the Mountain.
Interpreted: Czech, English
 [ Nakladatelství Slovart, Velvyslanectví Irska and Dublin 
City of Literature

12.30–13.45 
 laPidáriUm – výstaviště Praha holešovice17

   
Kde končí střední Evropa? A kde začíná východní Ev-
ropa? Existují vůbec? A pokud ano, odráží se to ně-
jak v poezii? Hranice patří státům, poezie básníkům 
a pro ty je poezie vždy v samém středu. Účinkují Hry-
horij Semenčuk, Marie Iljašenko a Ryszard Krynicki. 
Moderuje Lenka Kuhar Daňhelová.
Simultánně tlumočeno: čeština, polština
 [ Svět knihy, s.r.o., Lvov – město literatury a Krakow – město 
literatury
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 laPidariUm – PraGUe exhiBition GroUnds
E   C  
Where does Central Europe end? Where does Eastern 
Europe begin? Do they even exist? And if so, does it 
matter for poetry? Borders belong to countries, poetry 
to poets – and for the latter poetry is central. Spe-
akers: Grigory Semenchuk, Marie Iljaš enko and Rys-
zard Krynicki. Moderated by Lenka Kuhar Daňhelová.
Simultaneously interpreted: Czech, Polish
 [ Svět knihy, s.r.o., Lviv City of Literature and Krakow City  
of Literature

13.00

 l824 – levé křídlo

   
Novinářka a cestovatelka, která byla na festivalu Prix 
Bohemia Radio 2017 uvedena do Síně slávy České-
ho rozhlasu.
 [ Radioservis, a.s.

 s205 – střední hala1
C  H  D     

Tlumočeno: čeština, angličtina
 [ Euromedia Group – Ikar

 s205 – central hall
C  H  T  G    G  N  

Interpreted: Czech, English
 [ Euromedia Group – Ikar

 P615 – Pravé křídlo5
A  E    
Jana Rečková, Pavel Fritz, Jaroslav Beznoska, Josef 
Pecinovský a další autoři oblíbené Edice Pevnost bu-
dou podepisovat své knihy.
 [ Nakladatelství Epocha

 aUtorský sál – levé křídlo

H  H   
Beseda s  populární autorkou románů z  afrického 
prostředí.
 [ Alpress

13.00–13.50 
 literární kavárna – Pravé křídlo (Balkon vlevo) 1

 D  B    
Belgický filozof, antropolog, psychoanalytik a spiso-
vatel se zabývá tématy jako jsou desocializace, bez-
domovectví nebo alkoholismus. Za román, jehož jedi-
nou hrdinkou i základní zápletkou je psychoanalýza, 
získal belgickou cenu Prix Victor-Rossel.
Tlumočeno: čeština, francouzština
 [ Nakladatelství Host ve spolupráci se Zastoupením 
Valonsko-Brusel v Praze

 literary caFé – riGht WinG (Balcony, leFt)
 D  D  T  A  M

The Belgian philosopher, anthropologist, psychoana-
lyst and writer addresses issues such as desocializa-
tion, homelessness and alcoholism. He won Belgi-
um’s Prix Victor-Rossel for this novel, which has 
psychoanalysis itself as its only hero and main thread.
Interpreted: Czech, French
 [ Nakladatelství Host, Zastoupení Valonsko-Brusel v Praze 

13.00–13.50 
 komorní sál – Pravé křídlo (Balkon vlevo)

C        

Nemoc a uzdravení mají svá pevná pravidla, která 
nejsou všeobecně známá. Autor popisuje z hlediska 
své dvacetileté léčitelské praxe zdraví a nemoc jako 
zákonité důsledky našeho pojetí života. Kniha se 
může stát průvodcem všech lidí, kteří se snaží poro-
zumět nejen nemoci, ale také svému životu.
 [ Václav Kazda

13.00–13.50 
 Pen klUBovna – Pravé křídlo (Balkon vPravo)

D  Č
Autorské čtení z vydaných i nevydaných povídek.
 [ České centrum Mezinárodního PEN klubu

 vaříme s knihoU – Foyer4
    

Vítejte ve světě, kde se fortel a vzpomínky na dětství 
mísí s potřebami nové doby – Remoska je s vámi již 
60 let! Představíme vám kuchařku Remoska Recepty 
a ochutnáte čerstvě uvařená zdravá jídla. S  Re-
moskou je každý šéfkuchařem.
 [ Remoska s.r.o.

 P208 – Pravé křídlo2
A  I  
Holčička Anička už zažila několikero dobrodružství: 
ve městě, na řece, na horách i s cirkusem. Její lite-
rární maminka, oblíbená spisovatelka Ivana Perout-
ková se rozpovídá o jejím nejnovějším, desátém prů-
zkumu, který vedl rovnou do zahrady.
 [ Albatros Media a.s.

 velký sál – střední hala83
O  A   
Asociace vydavatelů audioknih vyhlašuje výsledky 
4. ročníku ankety O2 Audiokniha roku v devíti kategori-
ích: nejlepší audiokniha pro děti, interpret, interpretka, 
četba, dramatizace, obal, mluvené slovo mimo katego-
rie, zvláštní cena AVA a absolutní vítěz. Program uvádí 
herec Jan Jiráň. Hosté: Igor Bareš, Taťjana Medvecká, 
Jiří Lábus, Jiří Vyorálek a další úspěšní interpreti.
 [ Asociace vydavatelů audioknih, z. s.
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13.00–14.50 
 sál rosteme s knihoU – Pravé křídlo23
SOUBO  ČTEN       

 
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 re-
kordních 90 tříd z celé republiky, z nichž 5 nejlepších 
se o vítězství utká ve finálovém souboji přímo před 
zraky publika a odborné poroty. Osobně bude příto-
men izraelský spisovatel Uri Orlev, autor knihy Běž, 
chlapče, běž.
 [ Svět knihy, s.r.o. v rámci kampaně Rosteme s knihou

 Fantasy & sci-Fi – Pravé křídlo5
   C  H

Projekce českého hororu Choking hazard vás spoleh-
livě usadí do sedaček (a rozesměje). Dáda Patraso-
vá střílející z  brokovnice, slepec Jaroslav Dušek či 
Jan Dolanský – a k tomu hordy zombie myslivců tero-
rizující lidi v  motelu uprostřed nehostinné přírody. 
Film bude provázen komentářem režiséra, scenáristy 
a občas i herců. Účinkují Marek Dobeš, Štěpán Kop-
řiva, Alexandr Rusevský, J. W. Procházka a další.
 [ XB-1

 P409 – Pravé křídlo

Č    B   H
S režisérem Robertem Sedláčkem a scenáristou 
Pavlem Kosatíkem o nejdůležitějších událostech čes-
kého 20. století nejen v televizním cyklu České stole-
tí, ale i v komiksovém zpracování. Tentokrát v podání 
výtvarnice Štěpánky Jislové. Moderuje Václav Žmolík.
 [ Česká televize – Edice ČT

14.00

 l002 – levé křídlo

   
Český herec a zpěvák bude podepisovat svou novou 
knihu.
 [ Nakladatelství Brána

 l210 – levé křídlo1
 D   

Tlumočeno: čeština, francouzština
 [ Nakladatelství Host ve spolupráci se Zastoupením 
Valonsko-Brusel v Praze

 l210 – leFt WinG
 D   

Interpreted: Czech, French
 [ Host publishers, Diplomatic Mission of Wallonia-Brussels 
in Prague

 literární sál – Pravé křídlo3
S   
Vyhlášení výsledků a předání cen 24. 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

 aUtorský sál – levé křídlo5
  

Japonská (audio)vizuální kultura, známá především 
v podobě mangy, anime a J-popu, dokáže být natolik 
svébytná, až někdy připomíná signály z jiné planety. 
O tom, jak tyto signály luštit, pohovoří autorský tým 
stojící za publikací Planeta Nippon.
 [ Crew

14.00–14.50 
 literární kavárna – Pravé křídlo (Balkon vlevo)1A
G  S  C   
Autorské čtení a diskuzi s německým autorem Gre-
gorem Sanderem o knihách Co by bylo a Zimní ryby 
moderuje překladatelka Tereza Semotamová. Pořad 
je součástí literárního programu Das Buch – prezen-
tace německy psané literatury Německa, Rakouska 
a Švýcarska.
Tlumočeno: čeština, němčina
 [ Goethe-Institut
 literary caFé – riGht WinG (Balcony, leFt)
G  S    H  B
Reading by the German author Gregor Sander from 
his books What Would Have Been and Winter Fish, 
followed by discussion. Moderated by translator Te-
reza Semotamová. This event is part of the literary 
programme “Das Buch”, which presents literature 
written in German from Germany, Austria and Swi-
tzerland.
Interpreted: Czech, German
 [ Goethe-Institut

14.00–14.50 
 komorní sál – Pravé křídlo (Balkon vlevo)

        
Vždy jsem si přál, abych svůj život dokázal přehléd-
nout jako souvislý řetěz událostí dávajících hlubší 
smysl. Pochopit jeho příčiny a najít perspektivu, kte-
rá nekončí pozemským životem. Hledal jsem jen to, 
co hledají všechny vědy bez ohledu na svoje zaměře-
ní – logické zákony, bez nichž není možné nic vysta-
vět, nic dalšího objevit. Hledal jsem zákony života.
 [ Nakladatelství Poselství Grálu
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14.00–14.50 
 Pen klUBovna – Pravé křídlo (Balkon vPravo)

M  
Autorské čtení z knihy veršů Houslistka.
 [ České centrum Mezinárodního PEN klubu

 l108 – levé křídlo

M  H   
Vynikající češtinář a učitel Miloš Hoznauer po celý 
život schraňoval své texty. Nyní, téměř v devadesáti 
letech, z nich sestavil knihu vzpomínek Lodní kufr. 
Na stánku nakladatelství Dokořán ji bude podepiso-
vat nejen svým bývalým studentům.
 [ Nakladatelství Dokořán

 s105 – střední hala1
D  L  M  T    
Představení českého překladu románu Miluji Tě, pro-
tože mě živíš od španělského spisovatele Davida 
Llorenteho, vydaného nakladatelstvím Argo. Násle-
dovat bude scénické čtení.
Tlumočeno: čeština, španělština
 [ Velvyslanectví Španělska a Institut Cervantes v Praze
 s105 – central hall
D  L  I L  Y  B  Y   M
Introducing the Czech translation of the novel I Love 
You Because You Feed Me by Spanish writer David 
Llorente, published by Argo. Followed by a stage rea-
ding.
Interpreted: Czech, Spanish
 [ Velvyslanectví Španělska and Institut Cervantes v Praze

 P208 – Pravé křídlo2
    K  

M  A   
Svět občas dovede být temný a nepřívětivý. O co je to 
horší, když člověku chybí fantazie, se kterou by si ho 
vymaloval do veselejších barev? Holčička Justýnka 
má naštěstí po boku věrného jednorožce Huberta, 
který jí do tajů představivosti zasvětí dřív, než dupne 
podkovou.
 [ Albatros Media a.s.

14.00–15.15 
 laPidáriUm – výstaviště Praha holešovice17
S  M    
  L  

Marc Pastor je španělská hvězda žánru krimi, krimi-
nolog a cestovatel s  širokým kulturním záběrem. 
José Luis Peixoto je jeden z nejvýznamnějších hlasů 
současného Portugalska, básník, dramatik a spiso-
vatel. Moderuje Anežka Charvátová.
Simultánně tlumočeno: čeština, španělština
 [ Svět knihy, s.r.o., Barcelona – město literatury a  
Óbidos – město literatury

 laPidariUm – PraGUe exhiBition GroUnds
A     M    

L  
Marc Pastor, Spanish star of the crime novel, is a cri-
minologist  and culturally disperse explorer. José 
Luis Peixoto, one of the most important voices in 
contemporary Portugal, is a poet, playwright and no-
velist. Moderate by Anežka Charvátová.
Simultaneously interpreted: Czech, Spanish
 [ Svět knihy, s.r.o., Barcelona City of Literature and  
Óbidos City of Literature

 vaříme s knihoU – Foyer4
O  B   
Exotickou Brazílii představují dvě nové publikace: 
Brasília – město – sen a Brazílie, návod k použití. Vy-
chutnejte si je v kombinaci s plněnými tapiokovými 
plackami a pravou brazilskou kávou. Vaří autor „ná-
vodu na Brazílii“ Pavel Šembera.
 [ TITANIC

 P409 – Pravé křídlo

Č     KSČ  
S režisérem Robertem Sedláčkem a scenáristou 
Pavlem Kosatíkem o  nejdůležitějších událostech 
českého 20. století nejen v televizním cyklu České 
století, ale i  v  komiksovém zpracování. Tentokrát 
v  podání výtvarníka Karla Osohy. Moderuje Václav 
Žmolík.
 [ Česká televize – Edice ČT

15.00

 l002 – levé křídlo7
B  K   
Přijďte si pro podpis oblíbené autorky populárně na-
učných knih.
 [ Nakladatelství Brána

 P601 – Pravé křídlo7
L  K   
Autorka publikace Domovský přístav Praha: českoslo-
venská námořní plavba v letech 1948 až 1989.
 [ Nakladatelství Karolinum

 s205 – střední hala

M     K  M   
    

 [ Euromedia Group – Esence

 s119 – střední hala1A
G  S   
Autogramiáda Gregora Sandera, autora knih Co by 
bylo a Zimní ryby (Větrné mlýny). Pořad je součástí 
literárního programu Das Buch – prezentace němec-
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ky psané literatury Německa, Rakouska a Švýcar-
ska.
Tlumočeno: čeština, němčina
 [ Goethe-Institut
 s119 – central hall
G  S   
Signing with Gregor Sander, author of the books 
What Would Have Been and Winter Fish (published in 
Czech by Větrné mlýny). This event is a part of the 
literary programme “Das Buch”, which presents lite-
rature written in German from Germany, Austria and 
Switzerland.
Interpreted: Czech, German
 [ Goethe-Institut

 velký sál – střední hala

 H   D  L
Humoristé a veleúspěšní blogeři, autoři společného 
díla Deníček moderního páru, vás zaručeně rozes mějí!
 [ Euromedia Group – Ikar

15.00–15.50 
 literární sál – Pravé křídlo13
S   C   T
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 2017 cenu obdrží Edgar de 
Bruin. Laudatio přednese spisovatel Jáchym Topol. 
Pořad moderuje David Vaughan.
Tlumočeno: čeština, angličtina
 [ Svět knihy, s.r.o.
 literary theatre – riGht WinG

 T  A   
The Jiri Theiner Award is conferred by Book World 
Ltd. to a living person or active institution that by 
his/her/its work has made a significant contribution 
to the dissemination and promotion of Czech litera-
ture abroad. Pavel Theiner, son of Jiří (George) Thei-
ner is a permanent, honorary member of the commi-
ttee and donor of the financial award. The 2017 
award will go to Edgar de Bruin. The laudation spe-
ech will be given by writer Jáchym Topol. Moderated 
by David Vaughan.
Interprete: Czech, English
 [ Svět knihy, s.r.o.

15.00–15.50 
 sál rosteme s knihoU – Pravé křídlo2
M    M    
Jan Nejedlý představí své dvě antologie novodobé 
dětské lidové slovesnosti. Jaromír Plachý bude naži-
vo ilustrovat všechny ty žertovné rébusy, hádanky, 
písně, jazykové hříčky, škádlivky, pohádky a další, kte-
rými se to v obou knihách jen hemží.
 [ Meander Publishing v rámci kampaně Rosteme s knihou

 literární kavárna –  

 Pravé křídlo (Balkon vlevo) 1A
O   I   G
Autorské čtení a diskuze s  rakouskou autorkou Ol-
gou Flor o její knize Ich in Gelb. Moderuje Lucie Pan-
tazopoulou Drahoňovská. Pořad je součástí literární-
ho programu Das Buch – prezentace německy psané 
literatury Německa, Rakouska a Švýcarska.
Tlumočeno: čeština, němčina
 [ Rakouské kulturní fórum v Praze
 literary caFé – riGht WinG (Balcony, leFt) 
O   I   G
Reading by and discussion with Austrian author Olga 
Flor about her novel Ich in Gelb. Moderated by Lucie 
Pantazopoulou Drahoňovská. This event is a part of 
the literary programme “Das Buch”, which presents 
literature written in German from Germany, Austria 
and Switzerland.
Interpreted: Czech, German
 [ Rakouské kulturní fórum v Praze

15.00–15.50 
 komorní sál – Pravé křídlo (Balkon vlevo)

S  M  H    
Obyčejná lidská moudrost a vybroušený filozofický 
náhled na život. Herbář plný užitečných rad pro nej-
různější životní situace. Dodnes aktuální dílo pro 
přemýšlivého čtenáře z  pera nejfrekventovanějšího 
maďarského autora v  české překladové literatuře. 
Knihu vydává v  citlivém přetlumočení Dany Gálové 
nakladatelství Academia. Za účasti literárního histo-
rika Evžena Gála. Moderuje Marta Pató.
 [ Maďarský institut Praha, Academia

15.00–15.50 
 malý sál – Pravé křídlo (Balkon vlevo)

 M  
Dvakrát oceněný český bestseller Michala Petrova 
Retro se dočká třetího pokračování! Po potravinách, 
předmětech běžné spotřeby a bydlení nás čeká ces-
ta za odpočinkem. Vydáme se na rekreaci.
 [ Nakladatelství JOTA

15.00–15.50 
 Pen klUBovna – Pravé křídlo (Balkon vPravo)

D  
Autorské čtení z divadelní hry Herec a truhlář mluví 
o  stavu své domoviny a z  románu Martin Juhás čili 
Československo.
 [ České centrum Mezinárodního PEN klubu

 Fantasy & sci-Fi – Pravé křídlo5
K     B   

 
Sbírka fantasy povídek nakladatelství XB-1 zaměře-
ná na mytická stvoření, která ovšem dokážou zasáh-
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nout do života obyčejných lidí. Křtiny a zajímavosti 
z  „natáčení“. Účastní se Jana Rečková, Františka 
Vrbenská, Vlado Ríša, Josef Pecinovský, Adam An-
dres, Julie Nováková, Lucie Lukačovičová a Anna Šo-
chová. Spojeno s autogramiádou.
 [ XB-1

 sál aUdioknih – levé křídlo8
A  N   S C  

  
Za účasti autorů Miloně Čepelky a Aleše Palána 
bude představena audio podoba jejich úspěšné kni-
hy, která není jen pohledem do zákulisí Divadla Járy 
Cimrmana. Součástí akce bude i autogramiáda.
 [ SUPRAPHON / Asociace vydavatelů audioknih

 l406 – levé křídlo

M  H   
Martin Hilský podepisuje překlady Williama Shake-
speara, které v Atlantisu vycházejí ve dvou řadách – 
vázané česko-anglické a brožované české.
 [ Nakladatelství Atlantis

 l212 – levé křídlo

   K  K  

 [ Studio Ypsilon

 P208 – Pravé křídlo

K  C     
Napínavý román Karla C. Griga navazuje na to nejlep-
ší z tradice české detektivky. Osvědčené ingredience 
autor zručně aktualizuje a čtenář má možnost odha-
lit v pozadí příběhu společenské souvislosti, jež se 
nápadně podobají realitě, jakou v Čechách dnes za-
žíváme.
 [ Albatros Media a.s.

 l207 – levé křídlo8
T     
Autogramiáda hvězd vydavatelství OneHotBook – 
ulovte si na stánku Miloslava Mejzlíka, Valérii Zawad-
skou, Marka Holého, Veroniku Khek Kubařovou či 
Jana Zadražila a další. K  dostání budou i  plakáty 
herců v rolích oblíbených audioknižních hrdinů.
 [ OneHotBook

 l304 – levé křídlo

 Ž  S SMĚ EM  A  B  

 [ Nakladatelství Šulc – Švarc

 l207 – levé křídlo8
 I  T      

   
Křest čtvrté audioknihy z  Lucemburské pentalogie 
a  autogramiáda za účasti autora Josefa Bernarda 
Prokopa a vypravěče Marka Holého v titulní roli poně-
kud slabošského panovníka.
 [ OneHotBook / Asociace vydavatelů audioknih

 P409 – Pravé křídlo

B
Dramatická série scenáristky Terezy Brdečkové a re-
žiséra Roberta Sedláčka zachycuje slávu i  bídu 
atraktivního filmařského prostředí ve dvou totalitních 
režimech – za protektorátu během 2. světové války 
a  po nástupu komunistického režimu. Její inspirací 
se staly osudy našich předních herců Zdeňka Štěpán-
ka, Vlasty Buriana, Oldřicha Nového a dalších a také 
výrazné osobnosti tehdejšího filmového světa – pro-
ducenta Miloše Havla. Křest DVD za účasti režiséra a 
představitelů hlavních rolí. Moderuje Václav Žmolík.
 [ Česká televize – Edice ČT

16.00

 l002 – levé křídlo

O    
Autor bude podepisovat své knihy.
 [ Nakladatelství Brána

 l502 – levé křídlo

 M   M  K   
Autoři podepisují své knižní novinky a také společné 
album Reduta blues.
 [ Galén

 l824 – levé křídlo

K   
Živé vysílání diskusního a kontaktního pořadu. Tento-
krát na téma knihy. Moderuje Patricie Strouhalová.
 [ Český rozhlas Dvojka

 P601 – Pravé křídlo

   
Autor publikace Nahlédnutí do středověku. Mluva pís-
ma a četba obrazů.
 [ Nakladatelství Karolinum

 s203 – střední hala

M  S   
Známý polský novinář a spisovatel podepisuje knihu 
o  osmi výjimečných českých ženách Ach, ty Češky! 
(Mladá fronta 2017).
 [ Polský institut v Praze
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 s205 – střední hala

 H   D  L   

Autoři budou podepisovat knihy Deníček moderního 
páru a Postřehy teplákové bohyně.
 [ Euromedia Group – Ikar

 s119 – střední hala1A
O    
Autogramiáda rakouské autorky Olgy Flor ke knize 
Ich in Gelb. Pořad je součástí literárního programu 
Das Buch – prezentace německy psané literatury Ně-
mecka, Rakouska a Švýcarska.
Tlumočeno: čeština, němčina
 [ Goethe-Institut
 s119 – central hall
O    
Signing session with Olga Flor, Austrian author of the 
novel Ich in Gelb. This event is a part of the literary 
programme “Das Buch”, which presents literature 
written in German from Germany, Austria and Swit-
zerland.
Interpreted: Czech, German
 [ Goethe-Institut

 l504 – levé křídlo8
D     T    

 
Žije hluboko pod ulicemi Londýna, kam se uchýlila 
před lidmi, kteří jí krutě ublížili. Ukradli jí celý život 
a ona jim teď vezme ten jejich. Audioknihu Stephena 
Williamse nabitou adrenalinem představí její inter-
preti Anna Linhartová a Jan Kolařík.
 [ Tympanum audioknihy

 velký sál – střední hala3
A  S
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

 literární sál – Pravé křídlo3
    C   

M  I    
Pořad moderuje Václav Moravec.
 [ Klub autorů literatury faktu

16.00–16.50 
 sál rosteme s knihoU – Pravé křídlo9
D      
V přednášce budou představeny soukromé knihovny 
nejvýznamnějších osobností politického, vědeckého 

i  kulturního života, které se dochovaly v  Knihovně 
Národního muzea, s  ukázkami nejzajímavějších 
vlastnických a čtenářských značek a záznamů. Sou-
časně se prezentace pokusí odpovědět na otázku, 
co jsou to provenienční záznamy a co mohou ná-
vštěvníkům prozradit o starých knihách z jejich vlast-
ních knihoven. Prostor zůstane i na dotazy zájemců 
o  problematiku. Přednáší Richard Šípek, Knihovna 
Národního muzea.
 [ Národní muzeum

 aUtorský sál – levé křídlo

D  
Jak prožil 20. století válečný zajatec Josef Bačovský, 
dědeček spisovatelky a novinářky Libuše Koubské? 
Knihu o vlivu dějin na život každého z nás doplnil do-
slovem Petr Pithart. Seznámení s knihou Dědečkův 
deník, s  podtitulem Obyčejný život v  neobyčejných 
dějinách. Nebo naopak?, moderuje novinář Vladimír 
Kučera.
 [ Vyšehrad, spol. s r.o.

 literární kavárna –  

 Pravé křídlo (Balkon vlevo) 1A
D  G  E  N
Autorské čtení a diskuze se švýcarským autorem Da-
nielem Goetschem o jeho knize Ein Niemand. Mode-
ruje Jitka Nešporová. Pořad je součástí literárního 
programu Das Buch – prezentace německy psané li-
teratury Německa, Rakouska a Švýcarska.
Tlumočeno: čeština, němčina
 [ Švýcarské velvyslanectví v České republice
 literary caFé – riGht WinG (Balcony, leFt) 
D  G  E  N
Reading by and discussion with Swiss author Daniel 
Goetsch about his novel Ein Niemand. Moderated by 
Jitka Nešporová. This event is a part of the literary 
programme “Das Buch”, which presents literature 
written in German from Germany, Austria and Swi-
tzerland.
Interpreted: Czech, German
 [ Švýcarské velvyslanectví v České republice

16.00–16.50 
 komorní sál – Pravé křídlo (Balkon vlevo) 7
K   K    
Slečna Marplová po česku? Mladá. Svérázná. Učitel-
ka. Alespoň taková je Josefína Divíšková, hlavní hr-
dinka detektivky Kdo jinému jámu kopá talentované 
spisovatelky Marie Rejfové. Hned ve svém prvním 
případu Josefína zjistí, jak se přimotat k vyšetřování 
zločinů na maloměstě a přitom se (ne)zaplést s jed-
ním nesnesitelným policejním komisařem. Nenechte 
si ujít poněkud svérázný křest knihy, kterého se kro-
mě autorky a kmotry zúčastní také výtvarník knihy, 
Daniel Špaček (Kosmo, ČT: Déčko aj.)!
 [ Mystery Press
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16.00–16.50 
 malý sál – Pravé křídlo (Balkon vlevo)

L  
Módní blogerky nad knižními novinkami o  módě 
a kráse.
 [ Euromedia Group

16.00–16.50 
 Pen klUBovna – Pravé křídlo (Balkon vPravo)

M  H
Autorské čtení věnované Juriji Brězanovi.
 [ České centrum Mezinárodního PEN klubu

 
 laPidáriUm – výstaviště Praha holešovice17
S    K
Ryszard Krynicki je jedna z hlavních opor tzv. nové 
vlny polské poezie, básník, překladatel a nakladatel. 
Do češtiny byly přeloženy jeho sbírky poezie Kámen, 
jinovatka a Magnetický bod vydané nakladatelstvím 
Protimluv. Moderuje Lenka Kuhar Daňhelová.
Simultánní tlumočení: čeština, polština
 [ Svět knihy, s.r.o. a Krakow – město literatury
 laPidariUm – PraGUe exhiBition GroUnds
A      K
Ryszard Krynicki, considered one of Poland’s most 
important writers, is a translator, publisher and pillar 
of the Polish “nouvelle vague” of poets. Czechs can 
read his poetry collections Kámen, jinovatka and 
Magnetický bod published by Protimluv. Moderate by 
Lenka Kuhar Daňhelová.
Simultaneously interpreted: Czech, Polish
 [ Svět knihy, s.r.o. and Krakow City of Literature

16.00–17.00 
 Fantasy & sci-Fi – Pravé křídlo58
A      

 S  
Zástupci audiovydavatelství věnujících se tvorbě au-
dioknih v žánrech sci-fi, fantasy a horroru vám struč-
ně představí svou produkci a své plány. Můžete se 
těšit na novinky od Walker & Volf, OneHotBook, Tym-
panum a dalších firem. Účinkují Radek Volf, Šárka 
Nováková, Jiří W. Procházka, Tomáš Výchopeň a dal-
ší.
 [ Walker & Volf

 sál aUdioknih – levé křídlo8
S  
Představení audioknihy Spalovač mrtvol, spojené se 
křtem CD a autogramiádou interpreta četby tohoto 
klasického díla české literatury – pana Lukáše Hlavici.
 [ AudioStory s.r.o. / Asociace vydavatelů audioknih

 vaříme s knihoU – Foyer4
L   E   
Vychutnejte si další várku úžasných a zdravých re-
ceptů Elly Woodward. Kniha je plná nápadů a inspira-
cí pro každou příležitost: slavnostní hostiny, oslavy 
narozenin, pikniky, firemní večírky i svatby. Kniha je 
určena každému, kdo preferuje zdravý životní styl 
a rád jí s přáteli a rodinou.
 [ Knihy Omega

 l412 – levé křídlo

I  K   
Spisovatel, herec a scenárista Ivan Kraus bude na 
stánku nakladatelství Academia podepisovat své 
knihy, které do českého humoru přinášejí osobitě 
pojaté téma rodinných vztahů obohacené o  prvky 
groteskní a absurdní komiky.
 [ Nakladatelství Academia

 l410 – levé křídlo

 M    
Dvakrát oceněný český bestseller Michala Petrova 
Retro se dočká třetího pokračování! Po potravinách, 
předmětech běžné spotřeby a bydlení nás čeká ces-
ta za odpočinkem. Vydáme se na rekreaci.
 [ Nakladatelství JOTA

 l202 – levé křídlo

 
Autogramiáda historika a oblíbeného spisovatele.
 [ Nakladatelství MOBA

 P208 – Pravé křídlo

T  
Manželé Kopsovi – autoři úspěšných knih Jak se kro-
tí tygr a Tygr dělá uáá uáá – vám poradí, jak zkrotit 
tygra ve svém dítěti. Anebo v sobě. Připravují nová 
témata a knihy, které vám osobně představí.
 [ Albatros Media a.s.

 MIMO STA I TĚ

 Čtvrť Praha 7 – Procházka7
  

Letná a Holešovice nebo chcete-li Art District 7 je již 
více než sto let nerozlučně spjat s uměním. Většina 
lidi si však Prahu 7 spojuje s pouze uměním výtvar-
ným – „akáda“, sbírky Národní galerie ve Veletržním 
paláci nebo DOX jsou k tomu dostatečným důvodem. 
Praha 7 ovšem byla a je domovem i inspiračním zdro-
jem pro celou řadu známých i pozapomenutých literá-
tů. Po jejich stopách vás provedeme v rámci procház-
ky „Praha 7 literární“. Délka procházky cca 90 minut. 
Sraz na Výstavišti v Praze Holešovicích u Info stánku 
u hlavní brány.
 [ Městská část Praha 7
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 l301 – levé křídlo

M  S   
Autogramiáda polského spisovatele a žurnalisty Ma-
riusze Surosze ke knize Ach, ty Češky!
 [ Mladá fronta, a.s.

17.00

 l210 – levé křídlo1
N  O   
Tlumočeno: čeština, němčina
 [ Nakladatelství Host
 l210 – leFt WinG
N  O   
Interpreted: Czech, German
 [ Host publishers

 l003 – levé křídlo

 S   
U příležitosti vydání knihy Nonsens.
 [ Nakladatelství Slovart

 s119 – střední hala1A
D  G   
Autogramiáda švýcarského autora Daniela Goetsche 
ke knize Ein Niemand. Pořad je součástí literárního 
programu Das Buch – prezentace německy psané li-
teratury Německa, Rakouska a Švýcarska.
Tlumočeno: čeština, němčina
 [ Goethe-Institut
 s119 – central hall
D  G   
Signing session with Daniel Goetsch, Swiss author 
of the novel Ein Niemand. This event is part of the 
literary programme “Das Buch”, which presents lite-
rature written in German from Germany, Austria and 
Switzerland.
Interpreted: Czech, German
 [ Goethe-Institut

 literární sál – Pravé křídlo7
B       B    

Dvě knižní novinky představují autoři ve spolupráci 
s Brazilskou ambasádou v Praze. Niemeyerova archi-
tektura, Costův urbanismus, velké vize prezidenta 
Kubitscheka. Lekce brazilského optimismu. Promítá-
ní fotografií s autorským komentářem.
 [ TITANIC

 sál rosteme s knihoU – Pravé křídlo

 U  
Muži jsou prý polygamní a přelétaví, kdežto ženy jsou 
věrné a sexuálně zdrženlivé. Skutečnost je samozřej-
mě složitější. Autor knihy Nevěra a co s  ní zúročil 

zkušenosti z mnohaleté praxe sexuologa a o nevěře 
přednáší zasvěceně a zábavně.
 [ Nakladatelství Epocha

 aUtorský sál – levé křídlo

A  M     U  
Představení Alena Meškoviće, autora narozeného 
roku 1977 v Bosně a od roku 1994 žijícího v Dán-
sku, a jeho prvního románu Ukulele jam. Román byl 
nominován na literární cenu týdeníku Weekendavi-
sen a vyšel v devíti dalších zemích včetně Německa 
a Velké Británie.
 [ ARGO

17.00–17.50 
 literární kavárna – Pravé křídlo (Balkon vlevo)

A   Č
Osm žen. Osm známých i neznámých příběhů. Osm 
barvitých a komplikovaných životopisů umožňuje pol-
skému novináři a spisovateli Mariuszi Suroszovi 
představit československé dějiny v  bouřlivém 
20. století. Setkání moderuje socioložka a publicist-
ka Jiřina Šiklová.
 [ Polský institut v Praze

17.00–17.50 
 komorní sál – Pravé křídlo (Balkon vlevo)

B    K
Foodblogeři roku představí svojí kuchařku Kublanka 
vaří doma.
 [ Euromedia Group – Esence

17.00–17.50 
 malý sál – Pravé křídlo (Balkon vlevo)

K   M H  I  
Slavnostní křest nového nakladatelství MaHa spiso-
vatelky Markéty Harasimové s  tiskovou konferencí 
a  hudebním vstupem. Kmotry se stanou známé 
osobnosti. MaHa je zaměřeno na českou beletrii 
s erotickými a thrillerovými motivy a audioknihy.
 [ Nakladatelství MaHa

17.00–17.50 
 laPidáriUm – výstaviště Praha holešovice7
E   B  H  

 
Debata s autory edice Praha a významnými odborní-
ky na pražskou architekturu a umění přiblíží historii 
a specifický půvab naší metropole.
 [ Nakladatelství Karolinum

 Fantasy & sci-Fi – Pravé křídlo5
   

Je pevnostní tradicí, že dává prostor nejen velkým 
jménům, ale i novým nadějím žánru. A tak se za ta 



60

D
E

N
N

Í 
P

R
O

G
R

A
M

Y
  

  
P

Á
T

E
K

 1
2

. 
5

.
1 TLUMOČENO   7 GENIUS LOCI/MĚSTA   8 AUDIOKNIHY   3 CENY A SOUTĚŽE   A DAS BUCH

léta na stránkách časopisu i jeho knižních příloh vy-
střídala celá řada autorů, kteří dnes patří k pilířům 
fantastiky. My si dnes popovídáme s těmi, kteří jejich 
řady v dohledné době doplní! Připraveno ve spoluprá-
ci s nakladatelstvím Host a dalšími českými naklada-
teli.
 [ Pevnost

 sál aUdioknih – levé křídlo8
O
Jak by svět vypadal v roce 1964, kdyby 2. světovou 
válku vyhrálo nacistické Německo? S námětem tzv. 
alternativní historie přišel novinář a spisovatel Ro-
bert Harris v románu Otčina. Dramatizaci prózy v po-
době pětidílného seriálu představí herci Jiří Vyorálek, 
Tereza Dočekalová a režisér Aleš Vrzák.
 [ Český rozhlas a Radioservis / Asociace vydavatelů 
audioknih

 l301 – levé křídlo

N    A   O   

JAZ z Ústafu si na vás v pátek udělá čas a přijde vám 
poreferovat o české historii. Odhalí se tentokrát au-
tor fenomenálních Oprásků? Uvidíte, pokud dorazíte 
na stánek GRADA.
 [ Nakladatelský dům GRADA

 l406 – levé křídlo

A  K   
Anna Kareninová podepisuje své překlady Louise 
Ferdinanda Célina a Ezry Pounda.
 [ Nakladatelství Atlantis

 P208 – Pravé křídlo

K   N   
Peníze, ženy, úspěch, láska, SUVčko. V osmadvaceti 
měl všechno, co kdy od života chtěl. Pak to všechno 
zahodil, stal se dobrovolně nezaměstnaným, odjel 
na dva měsíce na Kubu a sepsal ztracenému kama-
rádovi intimní dopis s návodem, jak toho může do-
sáhnout i on. Nebo i ty. Praktická příručka pro život, 
co tě historkami o  drogách a teroristech přivede 
k  vyšší produktivitě, penězům, moudrosti a štěstí. 
Jediná otázka zní: Máš koule na to začít řídit svůj ži-
vot? Autor knihy Pavel Šíma poradí, jak na to!
 [ Albatros Media a.s.

 vaříme s knihoU – Foyer4
    D  L

Dá se u vaření relaxovat? Jak na to, vám názorně 
předvede autorka knihy Makrobiotické nedělní vaření 
Dagmar Lužná. Představí další vydání této oblíbené 
knihy, která přináší inspiraci, jak společně změnit 
způsob přípravy nedělního oběda v zábavu a pochut-
nat si na pokrmech prověřených letitými zkušenost-

mi autorky. Kniha nabízí zajímavé a chutné recepty 
na každou neděli v roce – můžete si uvařit podle 
ročních období, připravit chutné jídlo podle makrobio-
tických zásad z přirozených potravin, tedy plodů, kte-
ré pole a zahrady kolem nás nabízejí ke sklizni 
a k sezónnímu zpracování. Autorka přímo předvede 
některý ze svých zdravých receptů a součsně pro-
běhne křest knihy i autogramiáda. 
 [ ANAG

 MIMO STA I TĚ
17.30 
 Památník šoa Praha – BUBenská 1, Praha 717

  O
„Dokud bude mezi lidmi existovat vědomí utrpení, 
musí existovat i umění jako objektivní forma tohoto 
vědomí,“ Theodor W. Adorno. Účinkují John Boyne 
a Uri Orlev. Moderuje Martin Vopěnka.
Tlumočeno: čeština, angličtina
 [ Svět knihy, s.r.o., Velvyslanectví Státu Izrael, Velvyslanectví 
Irska a Dublin – město literatury

 Památník šoa Praha – BUBenská 1, Praha 7
H    A
“As long as there is a consciousness of suffering 
among men, art must also exist as an objective form 
of that consciousness,” Theodor W. Adorno. Spe-
akers John Boyne and Uri Orlev. Moderated by Mar-
tin Vopěnka.
Interpreted: Czech, English
 [ Svět knihy, s.r.o., Velvyslanectví Státu Izrael, Velvyslanectví 
Irska and Dublin City of Literature

18.00

 P601 – Pravé křídlo7
E   B  H  

   
Autoři edice Praha.
 [ Nakladatelství Karolinum

 s205 – střední hala

B    K  K    

 [ Euromedia Group – Esence

18.00–18.50 
 sál rosteme s knihoU – Pravé křídlo9
T       

  
Prezentace projektu Tactus.cz, který podporuje výro-
bu a vydávání dětských knížek pro nevidomé. S klap-
kami na očích si můžete prohlédnout hmatově ilu-
strované knížky.
 [ Sdružení Hapestetika, o.s. v rámci kampaně  
Rosteme s knihou
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 aUtorský sál – levé křídlo1
N  O  T   D    
Totální rauš, první komplexní studie drogové proble-
matiky ve třetí říši, se stal bestsellerem přeloženým 
do 18 jazyků. Německý novinář a oceňovaný spisova-
tel prošel dostupné materiály, hovořil s  pamětníky, 
vojenskými historiky i lékaři.
Tlumočeno: čeština, němčina
 [ Nakladatelství Host
 aUthors’ room – leFt WinG
N  O  T   D   

  T  
Total Rush, the first comprehensive study on the use 
of drugs in the Third Reich, became a bestseller and 
has been translated into 18 languages. German 
journalist and acclaimed writer Ohler studied all avai-
lable materials on the topic as well as interviewing 
witnesses, military historians and physicians.
Interpreted: Czech, German
 [ Nakladatelství Host

 Fantasy & sci-Fi – Pravé křídlo5
S  M     
Jedna z nejlepších autorek české fantastické litera-
tury Vilma Kadlečková a její sága Mycelium. Přijďte 
si poslechnout autorku, její zkušenosti s psaním roz-
sáhlého cyklu, zážitky z tvorby starších děl. A vůbec, 
kdy vyjde poslední díl této sci-fi ságy? A bude to sku-
tečně konec Mycelia? Účinkují Richard Klíčník a Vil-
ma Kadlečková.
 [ ARGO

 l402 – levé křídlo

 U   
Známý sexuolog bude podepisovat svou novinku Ne-
věra a co s ní, která se pro velký zájem dočkala již 
druhého vydání, a další své knihy vydané v Naklada-
telství Epocha.
 [ Nakladatelství Epocha

19.00

 laPidáriUm – výstaviště Praha holešovice

S   
Skandinávský dům pořádá již tradiční besedu se se-
verskými hosty veletrhu. Akce bude rozdělena na dvě 
části. V první polovině večera vystoupí Tuomas Kyrö, 
Riikka Pelo a Frida Nilsson, ve druhé polovině Alen 
Mešković, Selma Lønning Aarø a Marit Reiersgård. 
Vstup volný.
 [ Skandinávský dům, z. s. a Svět knihy, s.r.o.
 laPidariUm – PraGUe exhiBition GroUnds
A    N  
The Scandinavian House will hold its traditional me-
eting of guests at Book World Prague from the Nor-
dic countries, in an event divided into two parts. Tu-
omas Kyrö, Riikka Pelo and Frida Nilsson will appear 
in the first half, Alen Mešković, Selma Lønning Aarø 
and Marit Reiersgård in the second. Free admission. 
 [ Skandinávský dům, z.s. and Svět knihy, s.r.o. 

 MIMO STA I TĚ
 dox, vzdUcholoď GUlliver   

 PoUPětova 1, Praha 7 17
M  
Romány nejsou jen o postavách z masa, kostí a slov. 
Přebývají také v určitém životním prostoru, který se 
u některých románů proměňuje v prostor literární – 
„Genius loci, m(ě/í)sto v hlavní roli“. Účinkují Marc 
Pastor, José Luis Peixoto a Marek Toman. Moderuje 
Petr Vizina.
Simultánně tlumočeno: čeština, angličtina
 [ Svět knihy, s.r.o., Barcelona – město literatury  
a Óbidos – město literatury

 dox, the GUlliver airshiP – PoUPětova 1, Praha 7 
A  A
Novels are not only about characters of flesh, blood 
and words. They also exist in a living space. In some 
novels, this is transformed into a literary space – 
“Genius Loci, City/Place in the Starring Role.” Spe-
akers: Marc Pastor, José Luis Peixoto and Marek To-
man. Moderated by Petr Vizina.
Simultaneously interpreted: Czech, English
 [ Svět knihy, s.r.o., Barcelona City of Literature and  
Óbidos City of Literature
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 sál aUdioknih – levé křídlo82
    L

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 audioknihy / Asociace vydavatelů audioknih

10.00

 sál rosteme s knihoU – Pravé křídlo

B    A
Povídání se známými herečkami Evou Hruškovou, 
Kateřinou Macháčkovou a populárními autory Jaro-
slavou Černou, Blankou Svobodovou a Janem Nová-
kem.
 [ Alpress

 aUtorský sál – levé křídlo

     H
O společných knížkách vydaných v JaS nakladatelství 
Jak se zbavit Mstivý Soni a Kolik váží Matylda pohovo-
ří spisovatel a kastelán Jiří Holub a výtvarník Juraj 
Martiška. Moderuje Tomáš Kříkava.
 [ Český rozhlas Dvojka

10.00–10.50 
 literární kavárna – Pravé křídlo (Balkon vlevo)5

 B  M    O  S  N
Jak se daří českým autorům na poli sci-fi a fantasy?
 [ Euromedia Group

10.00–10.50 
 komorní sál – Pravé křídlo (Balkon vlevo)

 H   G  A
Scenáristka a známý režisér moderně zpracovali uce-
lený soubor řeckých receptů. Naučte se, jak se při-
pravuje pravá Domácí řecká kuchyně.
 [ Euromedia Group

 literární sál – Pravé křídlo5
    

Z fascinujícího světa velkých bitev, temných kouzel, 
mocichtivých čarodějů a udatných hrdinů k vám zaví-

tají děsivý orkský šaman Gul’dan a noční elf Illidan 
Stormrage, aby pomohli vypustit na naši zemi zhou-
bu v podobě druhého svazku World of Warcraft: Kro-
niky, nádherně ilustrované knihy nabité až po okraj 
zajímavostmi, po které touží každý skutečný fanou-
šek WoWka! 
 [ FANTOM Print

10.00–10.50 
 Pen klUBovna – Pravé křídlo (Balkon vPravo)

 Č
Autorské čtení z knihy povídek Náhlé setkání v Praze.
 [ České centrum Mezinárodního PEN klubu

 Fantasy & sci-Fi – Pravé křídlo5
O   Č      

  
Beseda o aktivitách Obce spisovatelů ČR, publikacích 
jejích členů a regionální činnosti. Bude představen 
almanach Duše plná slov. Pořad budou doprovázet 
čtené ukázky vydaných textů. Účinkují známí autoři 
české sci-fi a fantasy scény Daniela Kovářová, Lydie 
Romanská, Františka Vrbenská, Vlado Ríša a další.
 [ XB-1

 P208 – Pravé křídlo25
D   H  
To není chyták! Harry sice v červenci oslaví 37. naro-
zeniny, ale v červnu uplyne 20 let od doby, kdy se ve 
Velké Británii objevil na pultech Kámen mudrců. Dů-
vod k oslavě dostatečný, no ne? Přijďte si zavzpomí-
nat! Máslový ležák poteče proudem.
 [ Albatros Media a.s.

 s105 – střední hala12
Č    
Aktivity pro nejmenší – vyprávěnky, ruční práce, hry 
a spousta zábavy.
Tlumočeno: čeština, španělština
 [ Velvyslanectví Španělska a Institut Cervantes v Praze
 s105 – central hall
C S    
Activities for the very young – storytelling, handi-
crafts, games and lots of fun.
Interpreted: Czech, Spanish
 [ Velvyslanectví Španělska and Institut Cervantes v Praze

SOBOTA 13. 5.
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10.00–11.50 
 klUB knižních šamPionů – Pravé křídlo2
DI ADLO ČINEMA  K  
Máte rádi kreslené filmy? A kreslíte rádi? Potom je 
tato animační technika, mimochodem jedna z  nej-
starších, přesně pro vás. Prosvětlovací destička, pa-
píry, barevné tužky – jsme připraveni! A třeba se uká-
že, že ve vás dřímá nový autor večerníčků. Stačí 
trocha trpělivosti a archy papíru pokreslené jednotli-
vými fázemi třeba vaší oblíbené knížky.
 [ Free Cinema o.p.s. v rámci kampaně Rosteme s knihou

 P108 – Pravé křídlo72
  Č   

   
Účast spisovatele Hynka Klimka.
 [ Mapcentrum

 sál aUdioknih – levé křídlo8
D  
Kniha spisovatelky Jung Chang Divoké labutě se záhy 
po svém vydání stala bestsellerem. V díle se propo-
juje vylíčení historie Číny 20. století s příběhy žen tří 
generací autorčiny rodiny. Hosty besedy o audioknize 
budou interpretka četby Hana Maciuchová a režisér 
Aleš Vrzák.
 [ Český rozhlas a Radioservis / Asociace vydavatelů 
audioknih

11.00

 P001 – Pravé křídlo

A    A
Populární autoři Jaroslava Černá, Blanka Svobodová 
a Jan Novák budou podepisovat své knihy.
 [ Alpress

 l002 – levé křídlo

O  D   
Ilustrátor, humorista a scenárista představí své ti-
tuly.
 [ Nakladatelství Brána

 l304 – levé křídlo

M   N    
 [ Nakladatelství Šulc – Švarc

 s205 – střední hala5
 B  M    

 O  S  N   
Autoři budou podepisovat knihy Propast času, Pod-
světí, Čarodějův odkaz.
 [ Euromedia Group

 MIMO STA I TĚ

 Čtvrť Praha 2 – Procházka7
O     

   
Na Vyšehradském hřbitově je pohřbeno několik desí-
tek významných osobností, které za svého života pů-
sobily v oblasti české literatury. Naše vycházka při-
pomene jen některé z nich, a to i ukázkami z jejich 
díla. Dozvíte se také o vzniku národního pohřebiště 
na Vyšehradě, uvidíte sochařská díla, kterými někte-
ré hroby českých spisovatelů jsou. Určitě se zastaví-
me u hrobů Karla Hynka Máchy, Boženy Němcové, 
Jana Nerudy, Karla Čapka, Vítězslava Nezvala, Fran-
tiška Hrubína a dalších. Provází Ivana Motýlová. Sraz 
před vchodem na Vyšehradský hřbitov.
 [ Villa Pellé v rámci projektu Literáti v naší čtvrti

 velký sál – střední hala

M  S   
Polský reportér a známý čechofil hledá pravdu – ve 
Varšavě, v Praze, New Yorku i v Barmě. Je možné ji 
vyjádřit slovy? A lze ji najít třeba při rozhovoru se spo-
lucestujícím ve vlaku? Moderuje Petr Vizina, vedoucí 
kulturní redakce České televize.
 [ Polský institut v Praze

 literární sál – Pravé křídlo

 K       
Slovenský autor predstaví novú knihu, ktorá vychád-
za vo vydavateľstve Mladá fronta.
 [ Literárne informačné centrum

11.00–11.50 
 sál rosteme s knihoU – Pravé křídlo2

       
D  K
Toník překročil bludný kořen. Pomohou mu panenky 
z květin a skřítci najít cestu zpátky domů? Autorské 
čtení a tvůrčí dílna v  jednom v podání Daniely Kro-
lupperové. Děti se mohou těšit na poznávání rostlin 
a knihy Jde sem lesem z úspěšné řady pohádek.
 [ Portál v rámci kampaně Rosteme s knihou

 aUtorský sál – levé křídlo

H      

Beseda s  Hanou Parkánovou-Whitton a Paulem 
Whittonem o knihách Jak nemít na pikniku o  jeden 
sendvič míň a Větrná hůrka rodiny Brontëových.
 [ Mladá fronta, a.s.
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11.00–11.50 
 literární kavárna – Pravé křídlo (Balkon vlevo)1
U  
Otevřeně o ženském orgasmu, tlaku na moderní 
ženu a snaze o dokonalosti s norskou spisovatelkou 
a fejetonistkou Selmou Lønning Aarø. Pořad se usku-
teční v rámci kampaně #ReadNordic.
Tlumočeno: čeština, norština
 [ Norské velvyslanectví
 literary caFé – riGht WinG (Balcony, leFt)
I   
Speaking openly about the female orgasm, pressu-
res placed on modern women and the pursuit of per-
fection with Norwegian novelist and columnist Selma 
Lønning Aarø. This event is part of the #ReadNordic 
campaign.
Interperted: Czech, Norwegian
 [ Norwegian Embassy

11.00–11.50 
 komorní sál – Pravé křídlo (Balkon vlevo)

B  T
Novinář a expert na Blízký východ, autor knih Světla 
a stíny islámu a Blízký východ nad propastí.
 [ Euromedia Group – Knižní klub

 malý sál – Pravé křídlo (Balkon vlevo)

D       
Poznejte českou spisovatelku Danku Šárkovou, kte-
rá představí svůj nejnovější titul Světlo a tma a dal-
ších 11 knih.
 [ AMI Publishing

11.00–11.50 
 Pen klUBovna – Pravé křídlo (Balkon vPravo)

T  
Autorské čtení z chystané knihy povídek.
 [ České centrum Mezinárodního PEN klubu

11.00–11.50 
  laPidáriUm – výstaviště Praha holešovice 17

   
K širokému zájmu o poezii Hilde Domin přispěl i její 
dramatický životní příběh. Marion Tauschwitz, autor-
čina blízká přítelkyně, představuje její život a dílo, 
které tvořily neoddělitelnou jednotu. Básně Hilde Do-
min byly přeloženy do 29 jazyků, o překlad do češtiny 
se zasloužili Věra Koubová a Šimon Grimmich.
Simultánně tlumočeno: čeština, němčina
 [ Svět knihy, s.r.o. a Heidelberg – město literatury
 laPidariUm – PraGUe exhiBition GroUnds
O  H   H  D
Hilde Domin’s dramatic life contributed to the broad 
appeal of her poetry. Marion Tauschwitz, a close fri-
end of Domin’s, presents a life and work which were 
inseparably intertwined. Domin’s poems have been 

translated into 29 languages, including Czech (by 
Věra Koubová and Šimon Grimmich).
Simultaneously interpreted: Czech, German
 [ Svět knihy, s.r.o. and Heidelberg City of Literature

 Fantasy & sci-Fi – Pravé křídlo5
  D  Č

Dan Černý je prostě skvělý. Potřebujete zrzavé mons-
trum, roztomilou kočičku, turbošneka nebo ultimátně 
nerdího geeka? Žádný problém, pokud znáte tajné 
číslo do jeho výčepu…, pardon, pracovny. Tentokrát 
ale naživo, na denním světle. Zázraky nejen komikso-
vé tvorby v přímém přenosu.
 [ Pevnost

 P409 – Pravé křídlo2
 A  

Výtvarná dílna k pokračování oblíbené knihy Vynález-
ce Alva s autory Klárou Smolíkovou a Jiřím W. Pro-
cházkou a ilustrátorem Luďkem Bártou.
 [ Česká televize – Edice ČT

 l406 – levé křídlo

M  H   
Martin Hilský podepisuje překlady Williama Shake-
speara, které v Atlantisu vycházejí ve dvou řadách – 
vázané česko-anglické a brožované české.
 [ Nakladatelství Atlantis

 l301 – levé křídlo

M  Č   M    
Spisovatel a scenárista Martin Čáp se na vás těší 
s oblíbeným psím rošťákem Bertíkem. Můj psí život 2 
vypráví o  všem od prvních krůčků přes sžívání se 
s  novými pány až po problematiku čtení patníků – 
zkrátka o tom, co takový pes považuje za důležité.
 [ Nakladatelský dům GRADA

 l212 – levé křídlo

 O    S   
 [ Studio Ypsilon

11.00–17.00 
 Prostor Před Průmyslovým Palácem2

 
Oslavte výročí Harryho Pottera pohybem a přijďte si 
zahrát Famfrpál – oblíbenou kolektivní hru Harryho 
Pottera a jeho přátel. Sestavte svůj tým, nebo přijďte 
sami a zahrajte si s ostatními. Každý účastník získá 
čestný certifikát hráče Famfrpálu a ti nejlepší i knižní 
odměnu!
 [ Albatos Media a.s.
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 l824 – levé křídlo

H  M   
Herečka a čestná prezidentka festivalu rozhlasové 
tvorby Prix Bohemia Radio Hana Maciuchová.
 [ Český rozhlas a Radioservis, a.s.

11.30–12.00 
 sál aUdioknih – levé křídlo82
D    

Vyzkoušejte si bláznivé vynálezy doktora Proktora na 
vlastní uši i na vlastní kůži. Hry a soutěže o audiok-
nihy umožní dětem otestovat prdící prášek, cestovat 
časem či najít ponožky ukradené mimozemšťany 
a uloupené zlato.
 [ OneHotBook / Asociace vydavatelů audioknih

 vaříme s knihoU – Foyer4
       

 
Polévky, to je světový hit, nový trend – říká se mu 
SOUPING a BOWLING. Ale i naše babičky věděly, že 
POLÉVKA JE GRUNT! Přijďte ochutnat naše úžasné 
polévky pro celou rodinu, ale i teplá smoothies, po-
wer food a mnoho dalšího z naší pokladnice zdravé 
výživy.
 [ Medica Publishing – Pavla Momčilová

12.00

 l002 – levé křídlo

 L   
Nadějná mladá autorka představí svou novou knihu 
Nebezpečná hra.
 [ Nakladatelství Brána

 l502 – levé křídlo

M  N   M   

Členové skupiny Jablkoň podepisují nové album Vy-
kolejená a knihu Jablkoň po čtyřicítce.
 [ Galén

 s205 – střední hala

T  B   
Autor bude podepisovat knihy Světla a stíny islámu, 
Blízký východ nad propastí.
 [ Euromedia Group – Knižní klub

 oskar Před Průmyslovým Palácem

T    K   

Amatérský spolek Vý; již 10 let divadelně povznáší 
návštěvníky Světa knihy Praha. Kulaté jubileum je 

příležitostí, jak připomenout to nejvýstřednější z kaž-
dé sezóny. Objeví se na scéně svérázný řidič biblio-
busu? Souboj žánrů? Marat ve vaně?
 [ Městská knihovna v Praze

 sál aUdioknih – levé křídlo8
     A  

  
Beseda o vzniku audioknihy s interpretkou Simonou 
Postlerovou a režisérem Jakubem Tabery.
 [ Audiotéka a Mladá fronta / Asociace vydavatelů audioknih

 l301 – levé křídlo

H    
Autogramiáda spisovatelky Hany Parkánové-Whitton.
 [ Mladá fronta, a.s.

 l301 – levé křídlo

 K   
Autogramiáda slovenského spisovatele Jozefa Kollá-
ra ke knize 55 minut mezi životem a smrtí o odváž-
ných útěcích za železnou oponu.
 [ Mladá fronta, a.s.

 literární sál – Pravé křídlo8
CD   C
Audioverze knihy vydané k 50. sezóně Divadla Járy 
Cimrmana. Besedu se Zdeňkem Svěrákem a dalšími 
členy DJC moderuje Vladimír Kroc.
 [ Radioservis, a.s.

 velký sál – střední hala

S  S
Fotografka a spisovatelka představí svoji novou leh-
ce neslušnou knihu Zpocená záda.
 [ Euromedia Group – Knižní klub

12.00–12.50 
 sál rosteme s knihoU – Pravé křídlo2

   S
První svazek ediční řady Největší dramatici, věnova-
ný dílu a době Williama Shakespeara, slovem a obra-
zem představí Renáta Fučíková. Nové převyprávění 
dvanácti Shakespearových her renomovaná spisova-
telka a ilustrátorka doplnila historickými vstupy a ná-
paditými ilustracemi.
 [ Vyšehrad, spol. s r.o.

 aUtorský sál – levé křídlo

T  B      

Proměny barrandovských ateliérů v  letech 1945 až 
1970. Jak dozor totalitní moci ovlivňoval každodenní 
práci filmařů v zestátněných studiích? Jakou roli ve 
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vztahu k oficiální propagandě hrála komedie? Taková 
témata otevře Petr Szczepanik, autor knihy.
 [ Národní filmový archiv

12.00–12.50 
 komorní sál – Pravé křídlo (Balkon vlevo)

S  B  N    
Szilárd Borbély patřil k  nejvýraznějším maďarským 
básníkům posledních desetiletí. Jeho sbírka Pompa 
funebris vyšla v  češtině v  roce 2006. Svůj první a 
jediný román Nemajetní vydal v roce 2013, nedlouho 
před svou tragickou smrtí. Román vydalo nakladatel-
ství Odeon v překladu Roberta Svobody. Prezentace 
knihy za účasti překladatele. Moderuje Blanka Činát-
lová.
 [ Maďarský institut Praha, Odeon

12.00–12.50 
 malý sál – Pravé křídlo (Balkon vlevo)

S  T  E      
  

Významný redaktor Týdeníku Echo a názorového de-
níku echo24.cz Jiří Peňás povede besedu s předními 
českými spisovateli. Týdeník Echo reflektuje nejdůle-
žitější společenské události doma i ve světě. Přináší 
komentáře, analýzy a rozhovory. Navazuje na tradici 
prestižních světových týdeníků.
 [ Echo Media a.s.

12.00–12.50 
 Pen klUBovna – Pravé křídlo (Balkon vPravo)2
A  G
Autorské čtení z dětské knihy Agátka Kulhánková.
 [ České centrum Mezinárodního PEN klubu

 Fantasy & sci-Fi – Pravé křídlo5
Ž   
Před rokem byl na veletrhu představen unikátní pro-
jekt Lehké fantazijno: série antologií 52 povídek žán-
ru fantastiky, psaných českými a slovenskými autor-
kami. Po úspěšné pilotní Ženě se lvem přichází druhý 
svazek projektu Žena se sovou. Účinkují Zuzana 
Hloušková a Františka Vrbenská.
 [ XB-1

 l108 – levé křídlo

M  S   
Autor mezinárodního bestselleru Gottland přijde na 
stánek nakladatelství Dokořán představit a podepi-
sovat svou nejnovější knihu Projekt: pravda. Je o hle-
dání smyslu života, o vlastní i cizí pravdě.
 [ Nakladatelství Dokořán a nakladatelství Jaroslava  
Jiskrová – Máj

 l401 – levé křídlo

H  M  K  

Zveme vás na autogramiádu oblíbené autorky, která 
bude podepisovat svou novou knihu Znamení Jedno-
rožce.
 [ Pavel Dobrovský – BETA s.r.o.

 P409 – Pravé křídlo

L  
Arnošt Vašíček pátrá po největších záhadách Čech, 
Moravy a Slezska a nabízí řadu překvapivých objevů 
a odvážných hypotéz. Následuje autogramiáda auto-
ra. Moderuje Jitka Saturková.
 [ Česká televize – Edice ČT

 literární kavárna – 

 Pravé křídlo (Balkon vlevo) 1A
    II

O dospívání a hledání vlastní životní cesty za minulé-
ho režimu, dnes či v nové zemi vypráví ve svých kni-
hách autoři André Kubiczek, Meral Kureyshi a Angeli-
ka Reitzer. Jejich společné vystoupení moderuje 
autorka a novinářka Alice Horáčková. Koná se v rám-
ci řady Das Buch, prezentace německy psané litera-
tury Německa, Rakouska a Švycarska.
Tlumočeno: čeština, němčina
 [ Goethe-Institut
 literary caFé – riGht WinG (Balcony, leFt) 
H       II
Authors André Kubiczek, Meral Kureyshi and Angeli-
ka Reitzer write about growing up and finding one’s 
own path under a past regime, in today’s world or in 
a new land. The panel on which they appear will be 
moderated by writer and journalist Alice Horáková. 
This event is a part of the literary programme “Das 
Buch”, which presents literature written in German 
from Germany, Austria and Switzerland.
Interpreted: Czech, German
 [ Goethe-Institut

12.30–13.15 
 sál aUdioknih – levé křídlo82

   
Představení audioknih z AudioStory pro všechny po-
sluchače, kteří mají rádi pohádky aneb Devatero po-
hádek nejen od Karla Čapka. Účinkují Jindřiška No-
váková, Hana Maciuchová a Jitka Molavcová.
 [ AudioStory s.r.o./ Asociace vydavatelů audioknih

 P208 – Pravé křídlo

I      
Ivu Frühlingovou mnozí znají především jako zpěvač-
ku. Ona však vydala již třetí knihu. Ve sbírce básní 
Terapie v noci se vyznává ze své nechuti ke kritice, 
pravidlům showbyznysu, rodičovství i vlastním démo-
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nům. Během besedy o psaní se můžete těšit i na její 
hudební vystoupení.
 [ Albatros Media a.s.

12.30–13:30 
 laPidáriUm – výstaviště Praha holešovice1
B   
Existenciální básnický dialog čínského exilového spiso-
vatele Liao I-wua a plzeňského básníka Iva Hucla v pro-
vedení umělců soustředěných kolem skupiny DG 307 
– skladatele a multiinstrumentalisty Tomáše Vtípila 
(hudba), Iva Hucla (recitace) a filmařky Petry Bučkové 
(projekce). Je to především pokus o překročení hranic 
mezi rozdílnými kulturami, odlišnými jazyky a různými 
filozofickými koncepty, ale též mezi uměleckými žánry.
Tlumočeno: čeština, čínština
 [ Svět knihy, s.r.o.
 laPidariUm – PraGUe exhiBition GroUnds
B   
Dialogue in existential poetry between exiled Chine-
se writer Liao Yiwu and Plzeň poet Ivo Hucl, in a per-
formance by artists of the DG 307 group comprising 
composer and multi-instrumentalist Tomáš Vtípil 
(music), Ivo Hucl (reading) and film-maker Petra Buč-
ková (projection). First and foremost, this is an 
attempt to cross borders between cultures, lan-
guages, philosophical concepts and artistic genres.
Interpreted: Czech, Chinese
 [ Svět knihy, s.r.o.

 literární sál – Pravé křídlo8
M      

Představení nové mobilní aplikace Českého rozhla-
su. Poslouchejte audioknihy a mluvené slovo – kdy-
koliv a zdarma! rozhlas.cz/aplikace.
 [ Český rozhlas

13.00

 P001 – Pravé křídlo

M  D   
Populární autorka Melita Denková bude podepisovat 
své knihy.
 [ Alpress

 l002 – levé křídlo

M    A  M   

Slovenské autorky představí své knihy.
 [ Nakladatelství Brána

 l502 – levé křídlo

   
Autor podepisuje svou novou knihu Kučerovci.
 [ Galén

 l814 – levé křídlo

M  D   
U příležitosti vydání učebnice Tvůrčí psaní pro kaž-
dého.
 [ MÁM TALENT nakladatelství, s.r.o.

 l824 – levé křídlo

CD   C   
Autogramiáda členů DJC.
 [ Radioservis, a.s.

 s205 – střední hala

S  S     
 [ Euromedia Group – Knižní klub

 l504 – levé křídlo8
D        
Audioknižní zpracování skutečného příběhu malíře 
Einara Wegenera a jeho ženy Grety začíná nevinnou 
prosbou, aby se rozvinulo ve strhující vyprávění o lás-
ce a odvaze. Audioknihu a předlohu oscarového fil-
mu představí její interpretka Dana Černá.
 [ Tympanum audioknihy

 P615 – Pravé křídlo5
T  M   O   

Autoři budou podepisovat své novinky, fantasy romá-
ny Válka zrcadel a Frost.
 [ Nakladatelství Epocha

 velký sál – střední hala7
H    II  M    

Hvězdy české detektivky podruhé, tentokrát se za-
měřením na místo jako jednoho z  hlavních hrdinů 
příběhu. Jak umí vyšetřování zločinu zkomplikovat 
(nebo mu naopak pomoci) Praha Ivy Procházkové 
(Vraždy v kruhu), České Budějovice Jiřího Březiny (Po-
lednice) či fiktivní maloměsto Brod Marie Rejfové 
(Kdo jinému jámu kopá)? Přijďte pobesedovat nejen 
s autory, ale i s tradiční hereckou guest star z jedno-
ho úspěšného televizního krimi seriálu.
 [ Svět knihy, s.r.o. a Tomáš Němec

 literární sál – Pravé křídlo

   
Přednáška MUDr. Františka Koukolíka, DrSc., autora 
knih o mozku, sebeuvědomování a evolučních sou-
vislostech ovlivňujících lidskou existenci. Tématem 
je úsvit lidského života před narozením a brzy po 
něm.
 [ Nakladatelství Karolinum



68

D
E

N
N

Í 
P

R
O

G
R

A
M

Y
  

  
S

O
B

O
T

A
 1

3
. 

5
.

1 TLUMOČENO   7 GENIUS LOCI/MĚSTA   8 AUDIOKNIHY   3 CENY A SOUTĚŽE   A DAS BUCH

13.00–13.50 
 sál rosteme s knihoU – levé křídlo2
Č   
Zachraňme spolu zakletý zámek! Program pro děti 
i dospělé. Křest nové knížky na motivy slovinských 
lidových pohádek od Aleny Vorlíčkové a Petry Řeho-
vé. Společné čtení, pohádkové úkoly, tvoření s ilust-
rátorkami, milí a zajímaví hosté, autogramiáda.
 [ Pohádky pro společné čtení v rámci kampaně Rosteme 
s knihou

 aUtorský sál – levé křídlo

E  H  C   
Beseda s Eliškou Haškovou Coolidge o její životopis-
né knize Pět amerických prezidentů, česká babička 
a já za účasti významných hostů.
 [ Mladá fronta, a.s.

13.00–13.50 
 komorní sál – Pravé křídlo (Balkon vlevo)

A  H   
Přední slovenský prozaik – autor desítek děl, z nichž 
řada byla přeložena do cizích jazyků a získala mnohá 
ocenění – představí český překlad románu o Josefovi 
II. Věřte císaři. Jde o volné pokračování úspěšného 
románu Milujte královnu o Marii Terezii. Pořadem pro-
vází překladatel knihy Miroslav Zelinský.
 [ Nakladatelství Host ve spolupráci s Literárním informačním 
centrem Bratislava

13.00–13.50 
 malý sál – Pravé křídlo (Balkon vlevo)

N   L   
Spisovatel Ilja Kučera ml. představí v podání herce 
Romana Štolpy povídky ze své knihy Ta noc se nej-
spíš nevrátí a šansoniér Raven uvede písně ze svého 
nového alba Waltz.
 [ Nakladatelství Jalna a skupina Nasycen

13.00–13.50 
 klUB knižních šamPionů – Pravé křídlo2
K         

Uvedení nové knihy Ester a Milana Starých, která vy-
chází v dětské edici Políčko. Výtvarná dílna pro děti.
 [ Nakladatelství 65. pole

13.00–13.50 
 Pen klUBovna – Pravé křídlo (Balkon vPravo)

 T
Autorské čtení z knihy veršů Hlavně zachraň sebe.
 [ České centrum Mezinárodního PEN klubu

 l809 – levé křídlo

M   
Kniha Můj průvodce angličtinou je kombinací výkla-
du, praktických cvičení, užitečných rad a odpovědí na 
řadu studenty často kladených otázek, která čtivě 
objasňuje základy jazyka. Čtenáři ocení i komentáře 
z oblasti kultury a čtení anglických textů.
 [ Angličtina-hry

13.00–14.00 
 Fantasy & sci-Fi – Pravé křídlo58
Č      

  
Audioknihy českých autorů vstoupily na trh před pěti 
lety a od té doby se jejich nabídka rozšiřuje. Mohou 
za to dvě audiovydavatelství specializovaná na čes-
kou SFFH: Walker & Volf a Straky na vrbě. Bude se 
křtít audiokniha M. Žambocha Na ostřích čepelí. 
Účinkují Michael Bronec, Míla Linc, Radek Volf, Jiří 
W. Procházka a Mirka Jakabová.
 [ Walker & Volf

 vaříme s knihoU – Foyer4
    

Vítejte ve světě, kde se fortel a vzpomínky na dětství 
mísí s potřebami nové doby – Remoska je s vámi již 
60 let! Představíme vám kuchařku Remoska Recepty 
a ochutnáte čerstvě uvařená zdravá jídla. S  Re-
moskou je každý šéfkuchařem.
 [ Remoska s.r.o.

 l301

A   S
Přijďte si pro podpis do nejnovější knihy Tiché šlapa-
cí království od Zdeňka Svěráka. Chybět nebudou ani 
Filmové komedie, které napsal s Ladislavem Smolja-
kem a zpěvníky pro děti JUPÍ a Nejznámější dětské 
písničky.
 [ Nakladatelský dům GRADA

 l406 – levé křídlo

   
Pavel Švanda podepisuje básnickou sbírku Mudrc 
bělmem a další své knihy.
 [ Nakladatelství Atlantis

 l401 – levé křídlo

 C   
MUDr. Jan Cimický, autor mnoha poutavých knih, 
bude podepisovat (nejen) svou aktuální novinku Bla-
nický rytíř.
 [ Pavel Dobrovský – BETA s.r.o.
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 s105 – střední hala1
H  

Pořad organizovaný studijním oddělením pražského 
Institutu Cervantes – prvotní kontakt se španělšti-
nou v krátkých ukázkách komunikativní metody výu-
ky.
Tlumočeno: španělština
 [ Velvyslanectví Španělska a Institut Cervantes v Praze
 s105 – central hall
H  

An event held by the Enrolment Office of Instituto 
Cervantes in Prague that introduces the Spanish lan-
guage using short demonstrations of communicative 
teaching methods.
Interpreted: Spanish
 [ Velvyslanectví Španělska and Institut Cervantes v Praze

 sál aUdioknih – levé křídlo8
M   
Své vyšetřovací metody prozradí nejvěhlasnější de-
tektivové: Harry Hole (Hynek Čermák), Kurt Wallan-
der (Jiří Vyorálek), Jules Maigret (Jan Vlasák) a Lin-
coln Rhyme (Jan Vondráček).
 [ OneHotBook / Asociace vydavatelů audioknih

 P208 – Pravé křídlo

H   H  
Aby byla Halina šťastná, potřebuje, aby ji někdo milo-
val, aby ona milovala jeho a aby jí to slušelo! A když 
si své touhy takhle zformulovala, bylo jí jasné, co 
musí udělat! Napsat knihu Tři metry vášně! Těšte se 
na vyprávění, jak Halina konečně našla ten ideální 
model!
 [ Albatros Media a.s.

14.00

 l002 – levé křídlo

M  M   
Oblíbená autorka bude besedovat se čtenáři a pode-
pisovat své knihy.
 [ Nakladatelství Brána

 l003 – levé křídlo

L   N  E   
Autorky blogu A Cup of Style.
 [ Nakladatelství Slovart

 l210 – levé křídlo

K  T   
 [ Nakladatelství Host

 P601 – Pravé křídlo

 K   
Autor publikace Před úsvitem, po ránu. Eseje o  dě-
tech a rodičích.
 [ Nakladatelství Karolinum

 oskar Před Průmyslovým Palácem

T    K   

Amatérský spolek Vý; již 10 let divadelně povznáší 
návštěvníky Světa knihy Praha. Kulaté jubileum je 
příležitostí, jak připomenout to nejvýstřednější z kaž-
dé sezony. Objeví se na scéně svérázný řidič biblio-
busu? Souboj žánrů? Marat ve vaně?
 [ Městská knihovna v Praze

 P201 – Pravé křídlo2
  B     

Novinku z knihovničky pro začínající čtenáře předsta-
ví sám autor. Zveme všechny děti i  jejich rodiče na 
poutavé čtení o pejsku Bafovi, autogramiádu i zábav-
né aktivity s knížkami z edice Čti+ podporující čtení 
s porozuměním.
 [ Nakladatelství Fraus

 l301 – levé křídlo

E  H  C   
Autogramiáda Elišky Haškové Coolidge k její životo-
pisné knize Pět amerických prezidentů, česká babič-
ka a já.
 [ Mladá fronta, a.s.

 s119 – střední hala1A
A  K  M  K   
 A    

Autogramiáda k pořadu „Jak napsat dobrý román II.“ 
Pořad je součástí literárního programu Das Buch – 
prezentace německy psané literatury Německa, Ra-
kouska a Švýcarska.
Tlumočeno: čeština, němčina
 [ Goethe-Institut
 s119 – central hall
A  K  M  K   A  

  
Signing session as a follow-up to the panel event 
“How to write a good novel (II)”.This event is a part 
of the literary programme “Das Buch”, which pre-
sents literature written in German from Germany, 
Austria and Switzerland.
Interpreted: Czech, German
 [ Goethe-Institut
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 P409 – Pravé křídlo2
T   L    
Křest nové knihy Sandry Vebrové dovedně propojující 
dobrodružství s poznáváním vesmíru. Soutěž o kni-
hu. Autogramiáda autorky a moderátorů pořadu Tele-
skop Jindřicha Žampy, Matěje Vlčka a Vlaďky Havlíč-
kové. Moderuje Jan Saturka.
 [ Česká televize – Edice ČT

 velký sál – střední hala

M    M  
Odvrácená strana matky je společnou humornou kni-
hou známého manželského moderátorského páru.
 [ Euromedia Group – Ikar

 literární sál – Pravé křídlo2
O  B  K    

    M  T
Oblíbená autorka historických knížek s hlavní hrdin-
kou Bárou a jejím Kouzelným atlasem Veronika Vál-
ková představí svou novou knihu o významné české 
panovnici Marii Terezii, která přesně v sobotu 13. 5. 
oslaví 300 let od svého narození. Pokřtěte s námi 
novinku Císařovna Marie Terezie.
 [ Nakladatelský dům GRADA

14.00–14.50 
 sál rosteme s knihoU – Pravé křídlo2
M  M  O T   C
Znáte veselého vikinga a jeho kamarády ze Šeptající-
ho lesa? Že ne? Přijďte se s nimi seznámit! Budeme 
si číst, povídat s autorem Marcinem Mortkou a sou-
těžit o krásně ilustrované knihy o Tappim 
(www.tappi.cz). Pro děti od 6 let.
 [ Nakladatelství Host ve spolupráci s Polským institutem

 aUtorský sál – levé křídlo2
D     T    

 K
Jaromír Konečný představí svou detektivku. V hlavní 
roli šestnáctiletý Leon, právě propuštěný na podmín-
ku. A hned první den na výučním místě v květinářství 
doslova zakopne o mrtvolu – a pro policii je pochopi-
telně podezřelým číslo jedna.
 [ Portál

14.00–14.50 
 literární kavárna – Pravé křídlo (Balkon vlevo)

A       
L   S

Kniha Aleny Zemančíkové je hořkou výpovědí o dvou 
generacích: o té, která v poválečné euforii odešla 
budovat pohraničí, zažila idealistické vzepětí šedesá-
tých let a jeho náhlý konec, a o jejích dětech, jež 
zformovala epocha normalizace, kdy se nesmělo 

prakticky nic. Reakcí byl únik do vnitřní emigrace, 
z níž většina lidí nenašla cestu ani po pádu režimu. 
V rámci pořadu představíme velký letní projekt ČRo 
Dvojka se soutěží. Moderuje Libor Vacek.
 [ Český rozhlas Dvojka

14.00–14.50 
 malý sál – Pravé křídlo (Balkon vlevo)

  M  
Slovenská autorka predstaví svoju knihu, ktorá vyšla 
v českom preklade vo vydavateľstve Větrné mlýny.
 [ Literárne informačné centrum

14.00–14.50 
 Fantasy & sci-Fi – Pravé křídlo52
M   O    

  
Mladá česká spisovatelka Marcela Remeňová a její 
hosté pokřtí e-knihy prvních tří dílů úspěšné akční 
fantasy série Osm světů – Seznámení, Včelí lid a Ro-
dina. Navíc má každý návštěvník křtu šanci vyhrát 
jednu ze tří elektronických čteček ve speciální edici 
Osm světů. A jak se stát případným šťastným výher-
cem? Stačí jen přijít.
 [ Beltfilm

14.00–14.50 
 Pen klUBovna – Pravé křídlo (Balkon vPravo)

 N
Autorské čtení z knihy Nechte psa doma aneb S bato-
hem po královském Thajsku a rudém Vietnamu.
 [ České centrum Mezinárodního PEN klubu

 sál aUdioknih – levé křídlo8
N    A   

Č  
Již 20 let se vyhlašuje anketa Neviditelný herec. Po-
řádá ji Český rozhlas a Týdeník Rozhlas a jsou oceňo-
vány posluchačsky nejoblíbenější herecké výkony 
z  literárně-dramatické produkce ČRo. Hosty besedy 
budou mimořádní a úspěšní interpreti Taťjana Med-
vecká, Dana Černá a Ivan Trojan.
 [ Český rozhlas a Radioservis / Asociace vydavatelů 
audioknih

 l111 – levé křídlo

M     
Setkání klasiků české komiksové kresby.
 [ Nakladatelství Josef Vybíral

 l202 – levé křídlo

H  M  K   A  
Autogramiáda oblíbených českých spisovatelek.
 [ Nakladatelství MOBA
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 l301 – levé křídlo

M  K     
Sympatický moderátor Karel Voříšek vydal knihu 
Štěstí se dá naučit. Přijďte si s  Karlem popovídat 
o  tom, jak dosáhnout štěstí, nebo si knihu nechte 
podepsat a užijte si hvězdné odpoledne na stánku 
GRADA.
 [ Nakladatelský dům GRADA

 l402 – levé křídlo7
L  C   
Taková velká ryba a další příběhy z Kanady: česko-
-kanadská autorka bude podepisovat svou poslední 
knihu, originální příběhy ze svých cest po divoké ka-
nadské přírodě.
 [ Nakladatelství Epocha

 l406 – levé křídlo

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

 l606 – levé křídlo

  C   
Starostlivě pečující veverky, věrně milující krkavci, 
soucitné myšky a truchlící laně – také si tyto city 
spojujete jen s lidmi? Peter Wohlleben, lesník a au-
tor bestsellerů, člověk s vášnivým zaujetím pro příro-
du, čtenáře opět přivádí v úžas, tentokrát nad netu-
šeně bohatým emočním světem zvířat.
 [ Nakladatelství Václav Kazda

 P208 – Pravé křídlo

Č   B  
Kdo platí na rande? Kdo koho vlastně žádá o ruku 
a kdo opravdu zdržuje, když se odchází z bytu? Miloš 
a Michelle se v chaosu současných třicátníků snaží 
zorientovat a dávají vám tak humorný návod jak pře-
žít ve vztazích 21. století.
 [ Albatros Media a.s.

14.00–15.50 
 komorní sál – Pravé křídlo (Balkon vlevo)7
G   O   
Grónsko je tajemný kout světa obestřený řadou mýtů 
a otázek. Odpověď na ně přináší zájemcům manželé 
Klempířovi, významní cestovatelé, geologové, etno-
grafové a etnologové a především autoři úspěšného 
cestopisu Grónsko – Ostrov splněné touhy. Jeho dru-
hé rozšířené vydání oba autoři představí při této ve-
řejné besedě s diváky.
 [ Olympia

 vaříme s knihoU – Foyer4
L   E   
Vychutnejte si další várku úžasných a zdravých re-
ceptů Elly Woodward. Kniha je plná nápadů a inspira-
cí pro každou příležitost: slavnostní hostiny, oslavy 
narozenin, pikniky, firemní večírky i svatby. Kniha je 
určena každému, kdo preferuje zdravý životní styl 
a rád jí s přáteli a rodinou.
 [ Knihy Omega

15.00

 l002 – levé křídlo

 B   
Setkání čtenářů s populárním autorem historických 
knih, především historických detektivek.
 [ Nakladatelství Brána

 l304 – levé křídlo

 C     
 [ Nakladatelství Šulc – Švarc

 l304 – levé křídlo

 Ž  B   Ž    

 [ Nakladatelství Šulc – Švarc

 l308 – levé křídlo

M  S       
Setkání s autorem a autogramiáda. Miroslav Singer 
je přední český ekonom, bývalý guvernér České ná-
rodní banky.
 [ PRESCO GROUP, a.s.

 l502 – levé křídlo

C  H    K  

Autoři podepisují své knihy České kružítko a Zvíře po-
litické a další tituly.
 [ Galén

 l824 – levé křídlo

N    T  M  
D Č   I  T   
 [ Český rozhlas a Radioservis, a.s.

 s101 – střední hala2
M  M   
Autor populárních příběhů pro děti o vikingovi Tappim 
podepisuje své knihy, vydané česky nakladatelstvím 
Host.
 [ Polský institut v Praze
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 s205 – střední hala

M    M   

Autoři budou podepisovat knihu Odvrácená strana 
matky.
 [ Euromedia Group – Ikar

 MIMO STA I TĚ

 Galerie villa Pellé – Pelléova 10, Praha 69
L    
Výtvarně poznávací dílna k výstavě M. Šašek let 
č. 59/74. Kupte si los! Na los potřebujete peníze, 
které získáte frotáží skutečných mincí na papír. Za 
peníze si koupíte los, každý vyhrává! Najdete si cíl 
své cesty na mapě, zvolíte dopravní prostředky, ob-
staráte si lístky na dopravní prostředky a vydáte se 
na cestu. Co se vám bude nejvíce líbit si pozname-
náte dovnitř losu, kde je místo na památeční obrá-
zek nebo zprávu o vykonané cestě. Na závěr si ověří-
te své znalosti zodpovězením otázek.
 [ Galerie Villa Pellé

 literární sál – Pravé křídlo7
 

Beseda a autogramiáda autorů kriminálních poví-
dek. Účast přislíbili Michaela Klevisová, Petra Sou-
kupová, Michal Sýkora, Petr Stančík, Kateřina Tučko-
vá, Miloš Urban a další. Moderuje Pavel Mandys.
 [ Svět knihy, s.r.o.

 sál rosteme s knihoU – Pravé křídlo

O   /   
Položili byste život za svou vlast? Co se skrývá pod 
pojmem „občanská statečnost“? Jaké jsou atribu-
ty válečného hrdiny? Je zrada omluvitelná? Na tyto 
ale i  jiné otázky dostanete odpověď v  diskuzi 
s  psychologem Tomášem Libertem, historikem 
 Jaroslavem Šebkem, studentem GTM Ondřejem 
Karlem a autorkou knihy Doskočiště Protektorát 
Jitkou Neradovou.
 [ Nakladatelství Jalna a Hovory o historii

 aUtorský sál – levé křídlo

K     
Představení Kafkova životopisu napsaného histori-
kem Reinerem Stachem. Jedinečné dílo považované 
za milník biografické literatury, který není určen pou-
ze úzkému okruhu „kafkologů“, ale Stachův styl je 
tak živý, jako byste četli napínavý román.
 [ ARGO

15.00–15.50 
 literární kavárna – Pravé křídlo (Balkon vlevo)

    I  M  H
Slavnostní uvedení knižního rozhovoru Právě proto, 

že jsem, který s Ivanem M. Havlem vedl filmový a li-
terární historik Jan Lukeš.
 [ Knihovna Václava Havla

 malý sál – Pravé křídlo (Balkon vlevo)

L     
Křest nové sbírky veršů Lydie Romanské Prázdniny 
s Henrim spojené se čtením a autogramiádou. Knihu 
pokřtí viceprezidentka Festivalu spisovatelů Praha 
Vlasta March. Autorské čtení z vydaných básnických 
sbírek i rukopisů Radany Šatánkové. Hudební dopro-
vod Jiří Pešaut.
 [ Obec spisovatelů ČR

15.00–15.50 
 klUB knižních šamPionů – Pravé křídlo2
K  
Autorka knihy Powertex – dekorace a dárky Hana Ho-
řáková seznámí účastníky s moderní technikou, po-
mocí které lze vytvořit velmi estetické prostorové 
objekty různých rozměrů. Diváci se dozvědí, jak si 
vyrobit postavu třeba ze starých hadrů, která bude 
nakonec vypadat jako kovová socha. Tato technika 
potěší každého, kdo rád recykluje! Kniha obsahuje 
i řadu poučných příběhů ze života autorky.
 [ Vydavatelství Zoner Press v rámci kampaně Rosteme 
s knihou

15.00–15.50 
 Pen klUBovna – Pravé křídlo (Balkon vPravo)

 
Autorské čtení z knihy pamětí Mé putování zmateným 
stoletím.
 [ České centrum Mezinárodního PEN klubu

 l504 – levé křídlo8
T     
Poznejte příběh objevování od autora Čtyř dohod. No-
vou audioknihu dona Miguela Ruize, která je završe-
ním jeho celoživotního učení, představí její interpret 
Zdeněk Junák.
 [ Tympanum audioknihy

 Fantasy & sci-Fi – Pravé křídlo5
     

 B
Výhradně literární SF periodikum na českém trhu, 
soustavně se věnující rozvoji a propagaci fantastic-
kých žánrů u nás již 27 let. Díky XB-1 se v naší sci-fi 
a fantasy literatuře objevila jména dnes známých 
spisovatelů či spisovatelek. Díky literárním soutěžím 
a mravenčí práci tak XB-1 objevuje další jména naší 
literární scény. Účinkují Vlado Ríša, Martin Šust. Mo-
deruje Jiří W. Procházka.
 [ XB-1
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15.00–16.00 
 sál aUdioknih – levé křídlo82

  S   H
V průběhu osmdesáti let vyprávěli Spejbl a Hurvínek 
své veselé příběhy již z  mnoha zvukových nosičů. 
Zveme na setkání s protagonisty Divadla S + H, kteří 
zavzpomínají na vznik některých úspěšných nahrá-
vek. Za účasti Martina Kláska a dalších.
 [ SUPRAPHON / Asociace vydavatelů audioknih

 l108 – levé křídlo

 C   
Václav Cílek je známý tím, že se k aktuálním problé-
mům dokáže vyjádřit nadčasově, s vtipem i konstruk-
tivní skepsí. Můžete se s ním setkat a pobavit na 
stánku nakladatelství Dokořán, kde bude podepiso-
vat svou novou knihu Co se děje se světem?
 [ Nakladatelství Dokořán

 l202 – levé křídlo

 N   S  Č
Autogramiáda oblíbených českých autorů historic-
kých románů a detektivek.
 [ Nakladatelství MOBA

 l301 – levé křídlo

I     K   
 [ Mladá fronta, a.s.

 l301 – levé křídlo7
     

Nejen pro fanoušky bestselleru a projektu Petra Rys-
ky s názvem Praha neznámá jsou připraveny zajíma-
vosti o neznámých, tajemných a opuštěných místech 
Prahy. Inspirujte se k novým objevům nejen v literatu-
ře. Putujte Prahou neznámou I a Prahou neznámou II.
 [ Nakladatelský dům GRADA

 l401 – levé křídlo

M    
Nejprodávanější a populární český autor bude pode-
pisovat svou novinku Bůh v renaultu.
 [ Pavel Dobrovský – BETA s.r.o.

 l406 – levé křídlo

I  K   
Ivan Klíma podepisuje knihu povídek Moje zlatá ře-
mesla.
 [ Nakladatelství Atlantis

 P409 – Pravé křídlo

S D     
Bohuslava Holubová a Jan Onder představují svou 
knihu o fenomenální taneční soutěži zachycující jak 
hvězdné okamžiky, tak to, co jim předcházelo a co 
následovalo po skončení soutěže. Kromě toho dáva-
jí nahlédnout do zákulisí, abychom se dozvěděli, jak 
se StarDance připravuje a bez čeho by se neobešlo. 
Autogramiáda ke knize. Účast přislíbili Kateřina Ba-
ďurová a Pavel Kříž. Moderuje Jana Havrdová.
 [ Česká televize – Edice ČT

 velký sál – střední hala53
 C  A    

  
Dvacátý druhý ročník Cen Akademie science fiction, 
fantasy a hororu zhodnotí díla česko-slovenských 
i  zahraničních autorů, vybere nejzdařilejší překlad, 
nejlepší ilustraci či obálku a zvolí Knihu roku 2016. 
Ceny předají významné osobnosti žánrů science-fic-
tion, fantasy a hororu.
 [ Akademie science fiction, fantasy a hororu

 P208 – Pravé křídlo1
D   
Máte rádi skandinávskou literaturu a detektivní pří-
běhy, ve kterých se odráží drsné severské reálie? 
Pak si nenechte ujít besedu s norskou detektivkář-
kou Marit Reiesrgårdovou a českou autorkou detek-
tivek Michaelou Klevisovou.
Tlumočeno: čeština, norština
 [ Albatros Media a.s.
 P208 – riGht WinG 
D      
Do you like Scandinavian literature and detective 
stories that reflect rugged Nordic realities? If so, be 
sure not to miss this discussion with Norwegian cri-
me writer Marit Reiersgård and her Czech counter-
part Michaela Klevisová. 
Interpreted: Czech, Norwegian
 [ Albatros Media a.s.

16.00

 l002 – levé křídlo

 M   
Známá popularizátorka a propagátorka zdravého ži-
votního stylu bude podepisovat svou novou knihu 
Bylinky – Léčivá moc přírody.
 [ Nakladatelství Brána

 l502 – levé křídlo

B     S  H  

Autoři podepisují své album Neměj strach.
 [ Galén
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 oskar Před Průmyslovým Palácem

T    K   

Amatérský spolek Vý; již 10 let divadelně povznáší 
návštěvníky Světa knihy Praha. Kulaté jubileum je 
příležitostí, jak připomenout to nejvýstřednější z kaž-
dé sezony. Objeví se na scéně svérázný řidič biblio-
busu? Souboj žánrů? Marat ve vaně?
 [ Městská knihovna v Praze
 MIMO STA I TĚ

 Čtvrť Praha 1 – Procházka7
C  C   
Albert Camus pobyl v Praze jen pár dní na své cestě 
po střední Evropě v létě roku 1936. Během této pro-
cházky se pokusíme zpřítomnit a zahlédnout, co se 
tehdy třiadvacetiletému a ještě neznámému spisova-
teli dělo zvnějšku i zevnitř. Právě Československo 
a Praha se Camusovi staly synonymem osamění a 
bezvýchodnosti, děsivé osudovosti a zoufalství, exis-
tenciální ztracenosti: „(...) v samotné Praze jsem 
jedné noci poprvé hluboce prožil pocit exilu a exis-
tenciálního hnusu, který se mi pak vracel v těžkých 
dobách války a okupace,“ poznamenal si. Provází 
Petr Pazdera Payne. Sraz na Starém Městě před do-
mem v ulici Michalská 18.
 [ Villa Pellé v rámci projektu Literáti v naší čtvrti

 literární sál – Pravé křídlo1
      

  G  
Vdova po maďarském osvícenci Ferenci Kazinczym 
přichází do vídeňského Přírodovědného muzea, aby 
viděla vycpané tělo přítele svého muže, Angela Soli-
mana, třicet šest let po jeho smrti. Tento titul vynesl 
autorovi prestižní uměleckou cenu Aegon udělova-
nou v Maďarsku jednou ročně dílu mimořádných lite-
rárních kvalit a stal se tak knihou roku 2014. Román 
vydává nakladatelství Dybbuk v  překladu Roberta 
Svobody. Za účasti autora a překladatele. Moderuje 
Evžen Gál.
Tlumočeno: čeština, maďarština
 [ Maďarský institut Praha, Dybbuk
 literary theatre – riGht WinG
T  S  B       
H   G  
The widow of Ferenc Kazinczy, Hungarian poet and 
leading figure of the Enlightenment, goes to the Natu-
ral History Museum in Vienna to view the stuffed 
body of his friend Angelo Soliman, thirty-six years af-
ter his death. For this work, the author won the presti-
gious Aegon Art Award, which is conferred annually 
on a Hungarian work of extraordinary literary quality 
– it thus became the book of the year for 2014. This 
novel is published in Czech by Dybbuk, in a translati-
on by Robert Svoboda. Moderated by Evžen Gál, with 
the participation of the author and the translator.
Interpreted: Czech, Hungarian
 [ Maďarský institut Praha, Dybbuk

16.00–16.50 
 sál rosteme s knihoU – Pravé křídlo29
N    
Povídání o Nejkrásnějších (nejen dětských) českých 
knihách roku 2016 s dílnou zaměřenou na ilustraci. 
Lektoři ukážou dětem oceněné knihy z  posledních 
ročníků a pomohou jim nakreslit si vlastní obrázek 
k vybrané knize.
 [ Památník národního písemnictví v rámci kampaně Rosteme 
s knihou

 aUtorský sál – levé křídlo

      T    
Okouzlující paměti slavného humoristy Jeroma Klap-
ky Jeroma Čas mého života, které vycházejí česky 
poprvé, představí herec Oldřich Vísner, překladatel 
Milan Žáček a anglistka Marie Válková. Moderuje 
Denisa Novotná. K 90. výročí autorova úmrtí vydává 
Vyšehrad.
 [ Vyšehrad, spol. s r.o.

16.00–16.50 
 literární kavárna – Pravé křídlo (Balkon vlevo)1
I    
Mají Seveřani smysl pro humor? V rámci kampaně 
#ReadNordic vás zveme na další setkání s úspěšný-
mi autory: finským humoristou Tuomasem Kyröem 
(Mrzout) a švédskou spisovatelkou literatury pro děti 
Fridou Nilsson (Gorila a já, Piráti z ledového moře).
Tlumočeno: čeština, finština, švédština
 [ Velvyslanectví Švédska a Velvyslanectví Finska, 
#ReadNordic

 literary caFé – riGht WinG (Balcony, leFt)
H   N  
Do Nordics have a sense of humour? As part of the 
#ReadNordic campaign, we invite you to meet the 
Finnish comic author Tuomas Kyrö (The Grump) and 
Swedish children’s writer Frida Nilsson (Me and Go-
rilla, The Pirates of the Ice Sea). 
 [ Velvyslanectví Švédska and Velvyslanectví Finska 
#ReadNordic

16.00–16.50 
 komorní sál – Pravé křídlo (Balkon vlevo)

 H  D  
Nejnovějším románem završuje jeden z nejúspěšněj-
ších současných českých spisovatelů svou „venkov-
skou trilogii morálního neklidu“. Román Dešťová hůl 
zvítězil v  anketě Lidových novin Kniha roku 2016. 
Pořadem provází Miroslav Balaštík.
 [ Nakladatelství Host
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16.00–16.50 
 malý sál – Pravé křídlo (Balkon vlevo)

L   H     
Vystoupí Oldřich Kaiser a Dáša Vokatá. U příležitosti 
dokončení kompletní nahrávky Haškova Švejka v po-
dání Oldřicha Kaisera se léto v Českém rozhlase Vl-
tava ponese v duchu Jaroslava Haška. Kromě letní-
ho čtení celé nahrávky (včetně 30ti premiérových 
dílů), budeme vysílat celou řadu haškovských pořadů 
a zastavení. Toto léto symbolicky zahájíme už na ve-
letrhu Svět knihy Praha 2017 s Oldřichem Kaiserem 
a Dášou Vokatou, kteří nejen že zahrají a zazpívají 
písně ze svého repertoáru, ale kromě toho uvedou 
živě ukázky ze Švejka i dalších textů Jaroslava Haš-
ka.
 [ Český rozhlas Vltava

16.00–16.50 
 Pen klUBovna – Pravé křídlo (Balkon vPravo)

S  S
Autorské čtení z románu Svár.
 [ České centrum Mezinárodního PEN klubu

 Fantasy & sci-Fi – Pravé křídlo5
K   A  K    

 
Nejslavnější a nejstarší česká knižní řada v  žánru 
sci-fi a fantasy loni oslavila již 10 let svého trvání. 
Kolik za tu dobu vyšlo dílů a povídkových sbírek nebo 
co se chystá v blízké budoucnosti, se můžete dozvě-
dět v  jedinečném „výročním“ programu, spojeném 
s  autogramiádou. Účinkují Miroslav Žamboch, Jiří 
W. Procházka a další.
 [ Walker & Volf

16.00–17.00 
 sál aUdioknih – levé křídlo85

 
Legendy ožívají! Fantasy audioknihy Hra o trůny, Pán 
prstenů a Sága o Zaklínači představí jejich režisérka 
Saša Bauerová a interpreti Aleš Procházka, Martin 
Finger a František Dočkal. Včetně čtení ukázek.
 [ Tympanum audioknihy / Asociace vydavatelů audioknih

 vaříme s knihoU – Foyer4
  T   

Seznamte se s  unikátní knižní Pivařkou, která vás 
provede tajemstvím domácího pivovarství. Přijďte se 
dozvědět více o domácím vaření piva a vzniku jedi-
nečné „kuchařky“. Akce je spojena s  ochutnávkou 
domácích pivních speciálů.
 [ Nakladatelství JOTA

 P409 – Pravé křídlo

H   N   
S Vladimírem Mertlíkem o dynastii, která od 10. sto-
letí určovala pohyb dějin a byla nejmocnější dynastií 
světa 640 let. O intrikách diplomacie i intimních osu-
dech členů rodu. O roli lásky a nenávisti v zápasech 
o císařskou korunu, bez falešných mýtů o příslušní-
cích vládnoucí rodiny, kteří měli ve své době aureolu 
téměř božskou. Křest knihy s účastí průvodce pořa-
dem Habsburkové Pavlem Křížem. Moderuje Jan Sa-
turka.
 [ Česká televize – Edice ČT

 l301 – levé křídlo

 K       
M    
Před deseti lety způsobila kniha Modrá, nikoli zelená 
planeta Václava Klause velké emoce. Pokud jste zvě-
daví, zda se změnil názor bývalého českého prezi-
denta na globální oteplování, přijďte na besedu 
a uvedení knihy Modrá planeta – 10 let poté.
 [ Nakladatelský dům GRADA

17.00

 l210 – levé křídlo

 H   
 [ Nakladatelství Host

 s203 – střední hala1
G    
Tlumočeno: čeština, maďarština
 [ Maďarský institut Praha, Dybbuk
 s203 – central hall
G    
Interpreted: Czech, Hungarian
 [ Hungarian Cultural Institute in Prague, Dybbuk

 l003 – levé křídlo

M  Ž   
U příležitosti vydání knihy Zblízka.
 [ Nakladatelství Slovart

 literární sál – Pravé křídlo

I         
O  
Táto básnická skupina vznikla v  roku 1963 poku-
som publikovať v časopise Mladá tvorba svoj mani-
fest. Básnici v  ňom uverejnili napokon manifesty 
dva. Prvý pod názvom Návrat anjelov a druhý nazva-
ný Prednosti trojnohých slávikov. Ich manifesty boli 
na tú dobu veľmi provokatívne, nakoľko odmietali 
oficiálne hodnoty. Vojnu a komunizmus považovali 
za abstraktné pojmy pre svoju generáciu, ale tak-
tiež odmietali tvorbu niektorých etablovaných auto-
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rov. Vystúpenie Ivana Štrpku a Petra Repku mode-
ruje Petr Borkovec.
 [ Literárne informačné centrum

17.00–17.50 
 sál rosteme s knihoU – Pravé křídlo7
G       M  
S    S
Dva výrazní autoři představí Šumavu z různých pohle-
dů a přečtou ukázky z knih Poslední šumavská pastvi-
na a A zavaž si tkaničky.
 [ Nakladatelství 65. pole

 aUtorský sál – levé křídlo

N     M  

Víte, že existují nemoci z blahobytu? A je možné si 
opravdu užívat a přitom být šťastný? Jak si udržet 
motivaci a pocit štěstí v době nadbytku ukáží autoři 
knihy Kamila Jetmarová a Marian Jelínek.
 [ Portál

17.00–17.50 
 literární kavárna – Pravé křídlo (Balkon vlevo)

Ž  L  
Beseda s osobnostmi tohoto legendárního listu, kte-
rý letos slaví 90 let od svého vzniku.
 [ Literární noviny

17.00–17.50 
 malý sál - Pravé křídlo (Balkon vlevo)

K         
S  N  L
Jak můžete čtením knih S. N. Lazareva změnit svůj 
charakter a náhled na svět. Jedině změnou charakte-
ru uzdravíte svoji duši a tělo. Léčení pouze fyzického 
těla neodstraňuje příčiny nemocí, ale jen odkládá 
zdravotní problémy do budoucnosti.
 [ Pavel Lukeš

17.00–17.50 
 laPidáriUm – výstaviště Praha holešovice3
S    C  EU 

 
Cenu Evropské unie za literaturu uděluje od roku 
2009 Evropská komise, Rada evropských spisova-
telů, Federace evropských nakladatelů a Evropská 
federace knihkupců dílům z oblasti krásné literatury 
a jejich hlavním cílem je zviditelnit autory na meziná-
rodním knižním trhu, propagovat kulturu jednotlivých 
států a podporovat mezikulturní dialog. 22. dubna 
2017 bude vyhlášen také český laureát EUPL 2017. 
Na veletrhu jej představí předseda letošní české po-
roty Tomáš Kubíček.
 [ Svaz českých knihkupců a nakladatelů

 Fantasy & sci-Fi – Pravé křídlo5
 K

Beseda o nejtajemnějším autorovi české fantastiky, 
jehož knížky bourají žebříčky bestsellerů. Představení 
chystaného komiksu Bratrstvo krve. Mezi diváky 
bude inkognito i sám Kotleta! Účinkují Martin Fajkus, 
Boris Hokr, Pavel Koutský, Pavlína Kajnarová. Mode-
ruje Leoš Kyša.
 [ Nakladatelství Epocha

17.00–18.00 
 sál aUdioknih – levé křídlo85
H   Č     
   

Beseda se spisovatelem Františkem Niedlem, inter-
pretem Dušanem Sitkem a režisérem Milošem Váv-
rou o  natáčení audioknižní podoby historického ro-
mánu Čtvrtý králův pes.
 [ Audiotéka a Moba / Asociace vydavatelů audioknih

 l410 – levé křídlo4
  

Autogramiáda k unikátní knize Pivařka, která vás pro-
vede tajemstvím domácího pivovarství. Přijďte se 
dozvědět více o domácím vaření piva a vzniku této 
jedinečné „kuchařky“.
 [ Nakladatelství JOTA

 l301 – levé křídlo

A      
Kniha Oni zblízka, my pod drobnohledem, známého 
televizního komentátora Zdeňka Velíška o  soužití 
s novou vlnou uprchlíků. Autor vychází ze svých cest 
za hranice, z reportáží a rozhovorů. Neotřelý pohled 
pro každého, jenž se chce orientovat ve vyhrocené 
současnosti.
 [ Nakladatelský dům GRADA

 vaříme s knihoU – Foyer4
  S   

 M
Jak si připravit skvělou pečenou cizrnu, batátové hra-
nolky v  netradičním koření, pastinákové lupínky 
s  mořskou solí nebo různé bezlepkové sladkosti 
a svačinky? Ukáže Lucie Tomášková Beyerová – šéf-
ka teplické bio restaurace Zahrada, která pravidelně 
vaří v pořadu Sama doma na ČT.
 [ Metafora

18.00

 aUtorský sál – levé křídlo

M  U      
Autor představuje svůj nový román o prokletí doby, 
kdy se každý může stát fotografem a udělat alespoň 
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jednu dobrou fotku. Román Závěrka je doprovázen 
autorovými fotografiemi, a tím se Miloš Urban záro-
veň stává i fotografem.
 [ ARGO

18.00–18.50 
 literární kavárna – Pravé křídlo (Balkon vlevo)1

 M     
Prezentace českého překladu historického románu 
ruského spisovatele Václava Michalského Jaro v Kar-
tágu (Targamannum, 2016). Součástí prezentace 
budou literárně-hudební ukázky z textu knihy. Hosté: 
překladatel románu Václav Hrbek a spisovatel Václav 
Michalskij, nositel Státní ceny za literaturu.
Tlumočeno: čeština, ruština
 [ Ruské středisko vědy a kultury a Agentura Rospečať
 literary caFé – riGht WinG (Balcony, leFt)

 M       

Presenting the Czech translation of Spring in 
Carthage (Targamannum, 2016), a historical novel by 
Russian writer Vatslav Mikhalski. The presentation 
will include excerpts from the book with musical 
accompaniment. Guests: Václav Hrbek (translator of 
the novel), Vatslav Mikhalski (winner of the State Pri-
ze for Literature).
Interpreted: Czech, Russian
 [ Ruské středisko vědy a kultury and Agentura Rospečať

 Fantasy & sci-Fi – Pravé křídlo5
   

Nepřehlédnutelná postava české science fiction 
a  fantasy scény představí nejzajímavější tituly fan-
tastického žánru vydané či teprve chystané v  roce 
2017. Nenechte si ujít přednášku, v níž se dozvíte 
řadu mnohdy ještě nezveřejněných informací z nakla-
datelského zákulisí. Účinkuje Martin Šust.
 [ XB-1

19.00

 MIMO STA I TĚ
 dox, vzdUcholoď GUlliver –  

 PoUPětova 1, Praha 7 17
N   
„Je jedním z  intelektuálních ztroskotání Evropy, že 
nikdy plně nepochopila nejevropštější umění, román; 
ani jeho ducha, ani jeho nesmírné znalosti a objevy, 
ani autonomnost jeho dějin,“ Milan Kundera. Účinku-
jí Aleš Šteger, José Luis Peixoto a Goce Smilevski. 
Moderuje Guillaume Basset.
Simultánně tlumočeno: čeština, angličtina
 [ Svět knihy, s.r.o., Obida – město literatury a Lublaň – město 
literatury

 dox, the GUlliver airshiP – PoUPětova 1, Praha 7 
T  M  E    A   T  N
“One of Europe’s major failures is that it never 
understood the most European of the arts – the no-
vel; neither its spirit, nor its great knowledge and 
discoveries, nor the autonomy of its history,” Milan 
Kundera. Speakers: Aleš Šteger, José Luis Peixoto 
and Goce Smilevski. Moderated by Guillaume Ba-
sset.
Simultaneously interpreted: Czech, English
 [ Svět knihy, s.r.o., Óbidos City of Literature and  
Ljubljana City of Literature
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 Fantasy & sci-Fi – Pravé křídlo5
S       

Z hlubin času vytěžené důkazy o době, kdy „Evropa 
tančila valčík“. Čím si tehdy obyčejní lidé – ženy ne-
vyjímaje – bystřili rozum? Jsme ještě schopní obstát 
ve srovnání s tím, co dokázali vymýšlet před sto lety? 
Účinkují Anna Šochová a Františka Vrbenská.
 [ XB-1

 P208 – Pravé křídlo2
H   
YouTube je otevřený svět, kde najdete všechno. To je 
dost široký pojem, že? Jak se neztratit ve svých ná-
padech? Co má ještě smysl točit a co už ne? Nechte 
si poradit od někoho, pro koho je kamera druhá 
ruka. I holky totiž umí skvěle vlogovat. Účast přislíbi-
ly booktuberky Svět podle Marillee a Molly v knize.
 [ Albatros Media a.s.

 l301 – levé křídlo2
H  K    M   

  H
Manželé Marek a Jitka Hladkých píší pro děti krásné 
příběhy. Velkou pohádku o malé víle a Tajemství per-
gamenů doplnil Magický autobus. Přijďte si pro auto-
gram a poslechněte si veselé čtení herce Václava 
Kopty.
 [ Nakladatelský dům GRADA

 P108 – Pravé křídlo

 Č   S   
   

Křest bude spojen se sportovní ukázkou.
 [ Mapcentrum

 P 208 – Pravé křídlo3
      

H  
Vyhlášení soutěže nakladatelství Fragment. 
 [ Albatros Media a.s.

11.00

 l002 – levé křídlo

 K  K   
Nadšený motorkář a autor Motorkářských průvodců 

po Čechách a po Moravě bude podepisovat své 
 knihy.
 [ Nakladatelství Brána
 MIMO STA I TĚ

 Čtvrť Praha 1 – Procházka7
      K

Literární procházka seznamuje posluchače s lokali-
tami Starého Města pražského, které jsou zachyceny 
v díle Franze Kafky, jeho denících i korespondenci. 
Krátké texty plné humoru a fantazie vrhají zvláštní 
světlo na známá zákoutí Prahy s její architekturou, 
historií a neodolatelným kouzlem. V roce 1902 Kaf-
ka v dopise Oskaru Pollakovi píše: „Praha nás ne a 
ne pustit. Ani jednoho. Ta matička má drápy. Tady se 
musíš podřídit, nebo –. Na dvou koncích bychom ji 
měli zapálit, na Vyšehradě a na Hradčanech, pak by-
chom jí možná unikli.“ Provází Věra Koubová. Sraz na 
náměstí Franze Kafky před jeho rodným domem 
U Radnice 5.
 [ Villa Pellé v rámci projektu Literáti v naší čtvrti

 velký sál – střední hala7
T      
M  S
Adam Chroust je autorem jedinečné biografie Milo-
slava Stingla. Podařilo se mu zkompletovat nejen 
dosud nepublikované zážitky z cest, ale i celý bohatý 
život tohoto legendárního cestovatele. Přijďte odha-
lit tajemství 280 Stinglových kufrů!
 [ Nakladatelství JOTA

 literární sál – Pravé křídlo8
M  
Prezentace nové audioknižní edice Mistři slova spo-
jená s besedou s předními českými interprety Ladi-
slavem Frejem, Pavlem Rímským, Jiřím Dvořákem 
a  režiséry audioknih Jakubem Taberym a Milošem 
Vránou.
 [ Audiotéka a Bookmedia

11.00–11.50 
 literární kavárna – Pravé křídlo (Balkon vlevo)7

 T    
Přednáška ke stejnojmenné knize osvětlí vývoj pev-
nosti v  bouřlivém 19. století, ve kterém byla hned 
několikrát výrazně rozšířena. Důraz bude kladen na 
modernizace z let 1809, 1850 a především armová-
ní z  roku 1866, tedy z doby prusko-rakouské války. 
Stranou nezůstane ani současný stav pevnosti. 

NEDĚLE 14. 5.
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Přednáška názorně ukáže, že Terezín nebyl zbyteč-
nou pevností, jak se o něm dnes často říká. Prostor 
zůstane i na dotazy posluchačů. Přednáší Ivan Fuk-
sa, Vojenský historický ústav / Národní muzeum.
 [ Národní muzeum

11.00–11.50 
 komorní sál – Pravé křídlo (Balkon vlevo) 7

      
Prezentace knihy vydané Muzeem hlavního města 
Prahy ke stejnojmenné výstavě. Cílem publikace je 
seznámit čtenáře se vzhledem města v  průběhu 
18. století. Kniha obsahuje vyobrazení Prahy a po-
drobné popisy více než čtyř set grafických listů se 
zpodobněním Prahy. Knihu představí Jiří Lukas.
 [ Muzeum hlavního města Prahy

 l504 – levé křídlo8
  

Joe byl kdysi dobrý člověk. Nelítostná gangsterka 
z  doby prohibice a předloha nového filmu Bena 
Afflecka vychází v audiu! Audioknihu, v níž se rovným 
dílem zabíjí i  cituje z evangelia, představí její inter-
pret, herec Pavel Rímský.
 [ Tympanum audioknihy

 Fantasy & sci-Fi – Pravé křídlo5
D      
Nahlédněte do propasti temnoty se třemi dámami 
české fantasy: autorkou cyklu o  Magnólii Haninou 
Veselou, spisovatelkou Karolínou Francovou a horory 
píšící Kristinou Haidingerovou. Můžete se těšit na 
inteligentní zlosyny a mistry nekromancie, Českou 
republiku v područí temného mága a upíry uprostřed 
mrazivé pustiny.
 [ XB-1

 sál aUdioknih – levé křídlo82
  

Zachraňte Říši Fantazie před upadnutím do Nicoty! 
Které přání byste chtěli vyplnit a jaký příběh zažít? 
Hry pro rozvíjení dětské představivosti a soutěže 
o audioknihu Nekonečný příběh s  jeho vypravěčem 
Janem Vlasákem.
 [ OneHotBook / Asociace vydavatelů audioknih

 P409 – Pravé křídlo2
 

Třetí díl zábavné encyklopedie pro zvídavé holky a 
kluky. Autogramiáda autorů Petry Braunové a Tomá-
še Hořavy a moderátorů pořadu Wifina Jakuba, Kari-
ny, Terezy, Matěje a Veroniky. Moderuje Honza Weber.
 [ Česká televize – Edice ČT

 P208 – Pravé křídlo

K    
Podle románu Ingvara Ambjørnsena Elling: Pokrevní 
bratři vznikla divadelní hra Chvála bláznovství. Herec-
ké duo Filip Blažek a Martin Hofmann odbouralo 
svým výkonem celé divadlo. Přijďte si pro pořádnou 
porci humoru i možnost pobavit se o knize i divadle 
se známými herci.
 [ Albatros Media a.s.

11.00–12.50 
 sál rosteme s knihoU – Pravé křídlo2
D   
Nedělní oddychová ponožková dílna s  ilustrátorkou 
bestselleru spisovatele Pavla Šruta Lichožrouti – Ga-
linou Miklínovou, která je zároveň výtvarnicí a režisér-
kou stejnojmenného animovaného filmu a tudíž s Li-
chožrouty strávila čtvrtinu svého života a ví o nich už 
úplně všechno. I  to, jak si z  liché ponožky vyrobit 
jednoho z  nich. Vhodné pro děti od 8 let. Přijďte 
včas!
 [ Svět knihy, s.r.o. v rámci kampaně Rosteme s knihou

12.00

 l002 – levé křídlo

   
Známá česká herečka a autorka uvádí svou novou 
knihu.
 [ Nakladatelství Brána

 literární sál – Pravé křídlo

     
    

Rozhovory s režiséry a scenáristy, kteří se k profesi 
dostali na počátku normalizace. Na rozdíl od před-
chůdců z nové vlny neměli šanci se proslavit, ale taky 
„v tom ještě neuměli chodit“ jako jejich následovní-
ci. Beseda s těmi, kteří zanechali stopu v české lite-
ratuře – E. Dutkou, D. Fischerovou, K. Steigerwal-
dem, J. Jiskrovou a P. Markovem.
 [ Národní filmový archiv

 Fantasy & sci-Fi – Pravé křídlo5
K  T     K  

 
Gigant světové humoristické fantasy miloval Českou 
republiku. Měl zde ostatně jeden ze svých největších 
fanklubů a pozor – geniálního překladatele Jana Kan-
tůrka. Přijďte si poslechnout zážitky členů Klubu T. P. 
ze setkání se samotným spisovatelem a zároveň 
Kantůrkovo „autorsko-překladatelské“ čtení ukázek 
ze Zeměplochy v  jeho nezaměnitelném přednesu. 
Účinkují Jan Kantůrek, Věra Liptáková a další.
 [ Walker & Volf
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 sál aUdioknih – levé křídlo8
M    
Prezentace audioknih Melouch, Román pro muže a 
Román pro ženy spojená s autogramiádou nejprodá-
vanějšího českého spisovatele Michala Viewegha.
 [ Audiotéka a Tympanum / Asociace vydavatelů audioknih

 P409 – Pravé křídlo2
L   A   A  
S Elen Černou a Alešem Valentou o sportování, pořa-
du Lvíčata a nové knize. Soutěž o knihy. Dále účinku-
jí ilustrátor Luděk Bárta, několikanásobní mistři svě-
ta v  akrobatickém rokenrolu Roman a Kateřina 
Kolbovi, žákovský taneční pár Sára Švihlíková a Ma-
xim Kolb, pětinásobný mistr Evropy a sedminásobný 
mistr světa ve footbagu Honza Weber. Moderuje 
Honza Weber.
 [ Česká televize – Edice ČT

 l410 – levé křídlo7
M  S   A  C   
Autogramiáda ke knize Stingl Miloslav. Biografie ces-
tovatelské legendy. Autorovi knihy Adamu Chroustovi 
se podařilo zkompletovat nejen dosud nepublikova-
né zážitky z cest, ale i celého bohatého života tohoto 
legendárního cestovatele.
 [ Nakladatelství JOTA

 P208 – Pravé křídlo

M      
Jakub König, Jiří Imlauf, Adam Chromý, Petr Hugo 
Šlik, Tomáš Cikán, David Böhm. Jména, která vám 
prozatím nic neříkají. Jména, která však brzy dobu-
dou literární svět. Besedu s mladými umělci, kteří 
vytvářejí tak trochu jiné knihy. Moderuje Petr Vizina.
 [ Albatros Media a.s.

13.00

 l002 – levé křídlo

O  K   
Oblíbená astroložka bude podepisovat své knihy.
 [ Nakladatelství Brána

 literární sál – Pravé křídlo3
D    
Komponovaný pořad se slavnostním vyhlášením vítě-
zů soutěže o nejzdařilejší překlad slovenského textu 
do češtiny. Soutěžící pracovali s úryvkem z knihy Vte-
dy v Lošonci. Via Lošonc Petra Balka, která získala 
cenu čtenářů 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.

 aUtorský sál – levé křídlo

M   S  
Představení nového románu o  kazateli Jeronýmovi 
pražském, beseda s autorkou.
 [ Garamond

13.00–14.15 
 laPidáriUm – výstaviště Praha holešovice17
S   A    G  S
Aleš Šteger, vůdčí postava nové generace slovin-
ských spisovatelů, básník, esejista a prozaik. Goce 
Smilevski je vycházející hvězda makedonské literatu-
ry. Moderuje Guillaume Basset.
Simultánní tlumočení: čeština, angličtina
 [ Svět knihy, s.r.o. a Lublaň – město literatury
 laPidariUm – PraGUe exhiBition GroUnds
A     A    

 G  S
Aleš Šteger, leading figure of the new generation of 
Slovenian writers, is a poet, essayist and novelist. 
Goce Smilevski is the rising star of Macedonian lite-
rature. Moderated by Guillaume Basset.
Simultaneously interpreted: Czech, English
 [ Svět knihy, s.r.o. and Ljubljana City of Literature

 Fantasy & sci-Fi – Pravé křídlo5
  K   

První sezona oblíbené série akční urban fantasy je 
u konce a druhá se připravuje ke startu. Křest závě-
rečného dílu první série Poslední stadium a povídání 
s autory o minulosti, současnosti a hlavně budouc-
nosti party netradičních hrdinů. Představení vítěz-
ných děl literární soutěže „Napiš si své Kladivo“ 
a něco navíc o chystané kladivářské antologii. Účin-
kují Jiří Pavlovský, Darek Šmíd, Martin D. Antonín, 
Jakub Mařík. Moderuje Pavlína Kajnarová.
 [ Nakladatelství Epocha

 sál aUdioknih – levé křídlo8
O     H  
Hercule Poirot znovu na scéně! Poslední případ slav-
ného detektiva – audioknihu Opona – představí její 
interpret a hlas televizního Poirota Jaromír Meduna. 
Křest a beseda s tvůrci.
 [ Tympanum audioknihy / Asociace vydavatelů audioknih

14.00

 P201 – Pravé křídlo2
E   Č   M
Známá autorka a scenáristka představí spolu s vý-
tvarnicí Galinou Miklínovou nový díl z řady procvičo-
vacích sešitů pro žáky 1. stupně ZŠ. Přijďte s dětmi 
objevit svět čtyř kamarádů z Prasolesa. Čtení, auto-
gramiáda a hravé úkoly pro děti.
 [ Nakladatelství Fraus
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 P615 – Pravé křídlo5
A   K     
Autoři oblíbené série akční urban fantasy budou po-
depisovat své knihy.
 [ Nakladatelství Epocha

 Fantasy & sci-Fi – Pravé křídlo5
     

I v jinak dobrém textu se může objevit něco, co ho 
doslova zabije. Stačí jediná prapodivná věta. Pito-
mec hrdina. Hrdina pitomec. Děj klokanovitý. Přel-
kep. Chcete mít větší šanci na „úspěch“ v literární 
soutěži nebo naopak ovládnout umění masakrování 
příběhů? Račte se dostavit. Účinkují Karel Doležal, 
Olga Xaverová a Anna Murdochová.
 [ XB-1

14.00–15.00 
 sál aUdioknih – levé křídlo87
N   E  H   
  H

Křest audioknižních novinek Umina verze a Dešťová 
hůl českých autorů, s nimiž můžete besedovat, stej-
ně jako s interprety jejich románů. Jak si u mikrofonu 
užili procházky Prahou a jižními Čechami vypravěči 
jejich příběhů?
 [ OneHotBook / Asociace vydavatelů audioknih

14.30–15.50 
 laPidáriUm – výstaviště Praha holešovice17

    B
„Podoba města / se mění rychleji než lidské srdce,“ 
Charles Baudelaire. Jak napsat město, jak v textu ustá-
lit jeho různorodost, proměnlivost, jeho energičnost 
a  individualitu? Petr Borkovec a Aleš Šteger se o  to 
pokusili na příkladu Berlína. Moderuje Ondřej Lipár.
Simultánně tlumočeno: čeština, angličtina
 [ Svět knihy, s.r.o., Lublaň – město literatury
 laPidariUm – PraGUe exhiBition GroUnds

   T  B  C
“The form of a city / Changes more quickly than the 
human heart” Charles Baudelaire. How to write a 
place? How to fix in writing its variety, its changes, its 
energies, its particularities? Petr Borkovec and Aleš 
Štegler have taken up this challenge with Berlin. Mo-
derated by Ondřej Lipár.
Simultaneously interpreted: Czech, English
 [ Svět knihy, s.r.o., Ljubljana City of Literature

15.00

 Fantasy & sci-Fi – Pravé křídlo5
    

Navštivte přímo na veletrhu nejúspěšnější webové 
stránky české fantastické scény: XB-1, Sarden, Fan-
tasy planet, Mfantasy, Dagon. Seznamte se s jejich 

redaktory. Přijďte si poslechnout něco o plánech či 
zákulisí webů, které ovlivňují celou českou sci-fi a fan-
tasy scénu. Účinkují Martin Šust, Petr Šimčík a další.
 [ XB-1

 sál aUdioknih – levé křídlo8
   A   

Co je Asociace vydavatelů audioknih? Jakou činnost 
vyvíjí a jaké má poslání a cíle? Dozráli už čeští au-
dioknižní vydavatelé ke své vlastní asociaci? Účinku-
jí Michal Kočí (Audiolibrix) a zástupci Asociace vyda-
vatelů audioknih.
 [ Audiolibrix / Asociace vydavatelů audioknih

16.00

 MIMO STA I TĚ

 Čtvrť Praha 3 – Procházka7
 S     Ž

Literárně-dokumentární výprava po slavné pražské 
čtvrti, kde první český nositel Nobelovy ceny za lite-
raturu prožil dětství a mládí. Ze svých vzpomínek 
a  osobité atmosféry prostředí starého Žižkova po 
celý život čerpal inspiraci, například pro své rané 
sbírky Město v slzách a Samá láska či vzpomínkové 
knihy Hvězdy nad Rajskou zahradou a Všecky krásy 
světa. Zatímco jeho otec byl „uvědomělým socialis-
tou“, matka byla zbožná katolička. „Tyto protiklady mi 
také trochu zůstaly – v životě i v poezii,“ poznamenal 
v rozhovoru pro Večerní Prahu v roce 1968. Provází 
Daniel Razím. Sraz na Olšanském náměstí u kaple 
sv. Rocha před vchodem na Olšanské hřbitovy.
 [ Villa Pellé v rámci projektu Literáti v naší čtvrti

19.00

 MIMO STA I TĚ
 dox, vzdUcholoď GUlliver – 

 PoUPětova 1, Praha 7 1
    

Psát znamená zpochybňovat, proměňovat falešné 
ideologie v reálné vnímání dominance mimo rámec 
„alternativních faktů“. Psát znamená utkávat se 
s tím, co nás utlačuje. Je však pero skutečně silnější 
meče? Účinkují Liao I-wu a Radka Denemarková. Mo-
deruje Kateřina Procházková. 
Simultánně tlumočeno: čeština, čínština
 [ Svět knihy, s.r.o.
 dox, the GUlliver airshiP – PoUPětova 1, Praha 7 
T  S     A
To write is to challenge, to turn false ideologies into 
real perceptions of domination, away from “alterna-
tive facts”. To write is to contest what oppresses us. 
Could the pen really be mightier than the sword? 
Speakers: Liao Yiwu and Radka Denemarková. Mo-
derated by Kateřina Procházková.
Simultaneously interpreted: Czech, Chinese
 [ Svět knihy, s.r.o. 
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GENIUS LOCI V LITERATUŘE/
M(Ě/Í)STO V HLAVNÍ ROLI

KREATIVNÍ MĚSTA LITERATURY 
UNESCO
7

11. 5. čtvrtek
 literární sál – Pravé křídlo2

        
Příběh pro děti od osmi let se odehrává v osmi vý-
znamných částech Prahy během osmi různých stole-
tí. Kniha vychází v nakladatelství Albatros k 25. výro-
čí zapsání historického centra Prahy na Seznam 
světového kulturního a přírodního dědictví UNESCO. 
Na veletrhu bude pokřtěna a předána čtenářům. 
Účinkují Ivona Březinová a Barbora Kyšková.
 [ Ivona Březinová v rámci kampaně Rosteme s knihou

14.00–14.50 
 laPidáriUm – výstaviště Praha holešovice1
D  H  L     

Literární identita D. H. Lawrence, autora mistrovské-
ho díla Milenec Lady Chatterleyové, byla zpočátku 
úzce spjata s jeho původem v dělnické třídě anglic-
kého Nottinghamshiru. Jeho díla tak vždy vyrůstají 
z pevných kořenů a zároveň svým záběrem odkazují 
k širší či mezinárodní perspektivě. Přednáší Andrew 
Harrison.
Simultánně tlumočeno: čeština, angličtina
 [ Svět knihy, s.r.o. a Nottingham – město literatury
 laPidariUm – PraGUe exhiBition GroUnds
D  H  L    C  
M  
The formative work of D. H. Lawrence (author of Lady 
Chatterley’s Lover) was closely linked to his working-
-class roots in Nottinghamshire. His writing is always 
at once rooted and outward-looking or international 
in its vision and scope. Speaker: Andrew Harrison.
Simultaneously interpreted: Czech, English
 [ Svět knihy, s.r.o. and Nottingham City of Literature

15.00–16.15 
 laPidáriUm – výstaviště Praha holešovice1
S  H  S   
  I

Hryhorij Semenčuk je čelný představitel ukrajinské 
undergroundové poezie, básník a publicista. Jurij Iz-
dryk je jeden z nejznámějších ukrajinských spisova-
telů píšící romány i poezii, umělec, hudebník a kritik. 
Moderuje Alexej Sevruk.
Simultánně tlumočeno: čeština, ukrajinština
 [ Svět knihy, s.r.o. a Lvov – město literatury
 laPidariUm – PraGUe exhiBition GroUnds
A     G  S   

  I
Grigory Semenchuk, a major figure of Ukrainian 
underground poetry, is a poet and journalist. Juri Iz-
dryk, one of Ukraine’s best-known writers, is a nove-
list, poet, artist, musician and critic. Moderated by 
Alexej Sevruk.
Simultaneously interpreted: Czech, Ukrainian
 [ Svět knihy, s.r.o. and Lviv City of Literature

 MIMO STA I TĚ
16.00–17.00 
 Černínský Palác – loretánské náměstí 5, Praha 1

C   Č   
Spisovatel Marek Toman provází po Černínském pa-
láci po stopách Jana Masaryka a Reinharda Heydri-
cha. Autor románu Chvála oportunismu (Torst, 2016) 
představuje genia loci slavné budovy. Rezervace je 
nutná na mailové adrese: rezervace@svetknihy.cz.
Sraz před vchodem do paláce.
 [ Svět knihy, s.r.o.
 MIMO STA I TĚ

 Čtvrť Praha 1 – Procházka

   H
Vycházka se Zdeňkem Lukešem, autorem knihy Pra-
ha Václava Havla (vydala v roce 2016 Knihovna Vác-
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lava Havla), po stavbách spojených se životem této 
významné osobnosti. Sraz před domem U Dvou tisíc 
na Rašínově nábřeží 2000/78. Trasa povede po vl-
tavském nábřeží a dále na Staré Město. Délka vy-
cházky cca 90 minut. 
 [ Svět knihy, s.r.o. a Knihovna Václava Havla

12. 5. pátek
10.00–13.50 
 malý sál – Pravé křídlo (Balkon vlevo)1
S   M     

 
Pod sloganem „Bohatá minulost, inovativní součas-
nost a slibná budoucnost“ vznikl v roce 2004 projekt 
měst literatury, jehož prvním nositelem byl Edin-
burgh. Brzy následovala města další, která úsilí 
o  zisk titulu spojují především s  onou slibnou bu-
doucností. Jak postupovat, aby se benefity kulturní-
ho projektu projevily v návštěvnosti města, ve zvýše-
ní prestiže a kulturního potenciálu, v lepší spolupráci 
kulturních organizací a literárních spolků? Jak správ-
ně řídit destinační management, jak nastavit marke-
ting projektu, jak měřit jeho úspěšnost? Jak naplno 
využít potenciál sítě Kreativních měst literatury 
UNESCO, aby mohla sdílet cenné zkušenosti, inspira-
ci a příklady dobré praxe?
Tlumočeno: čeština, angličtina
 [ Svět knihy, s.r.o.
 small room – riGht WinG (Balcony, leFt) 
T     C   L   

  
The European Cities of Literature programme origi-
nated in 2004 with the slogan: “Rich past, innova-
tive present, promising future”. Edinburgh, the first 
holder of the “City of Literature” title, was soon follo-
wed by other cities that demonstrated a common 
determination to attain this promising future. What 
must be done for the benefits of this cultural progra-
mme to be reflected in increased visitor numbers, 
prestige and cultural potential, and improved coope-
ration with cultural organizations and literary associ-
ations? How is destination management best han-
dled? How should the programme’s marketing be 
set up? How can success be measured? How can 
the potential of the UNESCO Creative Cities of Lite-
rature programme be realized to the full, so that va-
luable experience, inspiration and examples of good 
practice are shared?
Interpreted: Czech, English
 [ Svět knihy, s.r.o.

 P208 – Pravé křídlo2
 E  C   

V Praze je blaze a s knížkou Evy Chupíkové v ní může 
být ještě lépe! Stačí se jen seznámit s tím, co máme 
okolo sebe. Gotika, baroko ani pojem „architektonic-

ký sloh“ totiž nejsou sprostá slova. Zdi pražských 
staveb by mohly vyprávět.
 [ Albatros Media a.s.

 velký sál – střední hala12
     

  B
Beseda s irským spisovatelem, autorem několika 
románů. Nejvíce se proslavil knihou Chlapec v pruho-
vaném pyžamu. Příběh o dvou chlapcích žijících na 
rozdílných stranách plotu koncentračního tábora byl 
přeložen do třiceti jazyků a stal se také filmovou 
předlohou. V letošním roce vychází jeho další román 
Chlapec na vrcholu hory. Moderuje Radek Malý.
Tlumočeno: čeština, angličtina
 [ Svět knihy, s.r.o., Velvyslanectví Irska a Dublin – město 
literatury

 larGe theatre – central hall
B       

  B
An opportunity to meet Irish writer John Boyne. The 
most famous of his several novels is The Boy in the 
Striped Pyjamas, the story of two boys who live on 
opposite sides of the fence of a concentration camp; 
it has been translated into thirty languages and 
adapted for the cinema. John Boyne’s novel The Boy 
at the Top of the Mountain has been published in 
Czech this year. Moderated by Radek Malý.
Interpreted: Czech, English
 [ Svět knihy, s.r.o., Velvyslanectví Irska and Dublin City 
of Literature

 l003 – levé křídlo2
 B   

Autor knih Chlapec v pruhovaném pyžamu a Chlapec 
na vrcholu hory.
 [ Slovart, Velvyslanectví Irska a Dublin – město literatury
 l003 – leFt WinG

 B    
Author of the novels The Boy in the Striped Pyjamas 
and The Boy at the Top of the Mountain.
 [ Slovart, Velvyslanectví Irska and Dublin City of Literature

12.30–13.45 
 laPidáriUm – výstaviště Praha holešovice1

   
Kde končí střední Evropa? A kde začíná východní Ev-
ropa? Existují vůbec? A pokud ano, odráží se to ně-
jak v poezii? Hranice patří státům, poezie básníkům 
a pro ty je poezie vždy v samém středu. Účinkují Hry-
horij Semenčuk, Marie Iljašenko a Ryszard Krynicki. 
Moderuje Lenka Kuhar Daňhelová.
Simultánně tlumočeno: čeština, polština
 [ Svět knihy, s.r.o., Lvov – město literatury a Krakow – město 
literatury

 laPidariUm – PraGUe exhiBition GroUnds
E   C   
Where does Central Europe end? Where does Eas-
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tern Europe begin? Do they even exist? And if so, 
does it matter for poetry? Borders belong to count-
ries, poetry to poets – and for the latter poetry is 
central. Speakers: Grigory Semenchuk, Marie Iljaš-
enko and Ryszard Krynicki. Moderated by Lenka Ku-
har Daňhelová.
Simultaneously interpreted: Czech, Polish
 [ Svět knihy, s.r.o., Lviv City of Literature and Krakow City  
of Literature

14.00–15.15 
 laPidáriUm – výstaviště Praha holešovice1
S  M     L  

Marc Pastor je španělská hvězda žánru krimi, krimi-
nolog a cestovatel s  širokým kulturním záběrem. 
José Luis Peixoto je jeden z nejvýznamnějších hlasů 
současného Portugalska, básník, dramatik a spiso-
vatel. Moderuje Anežka Charvátová.
Simultánně tlumočeno: čeština, španělština
 [ Svět knihy, s.r.o., Barcelona – město literatury a  
Óbidos – město literatury

 laPidariUm – PraGUe exhiBition GroUnds
A     M    

L   
Marc Pastor, Spanish star of the crime novel, is a 
criminologist  and culturally disperse explorer. José 
Luis Peixoto, one of the most important voices in 
contemporary Portugal, is a poet, playwright and no-
velist. Moderated by Anežka Charvátová.
Simultaneously interpreted: Czech, Spanish
 [ Svět knihy, s.r.o., Barcelona City of Literature and  
Óbidos City of Literature

 l002 – levé křídlo

B  K   
Přijďte si pro podpis oblíbené autorky populárně na-
učných knih.
 [ Nakladatelství Brána

16.00–16.50 
 komorní sál – Pravé křídlo (Balkon vlevo) 

K   K    
Slečna Marplová po česku? Mladá. Svérázná. Učitel-
ka. Alespoň taková je Josefína Divíšková, hlavní hr-
dinka detektivky Kdo jinému jámu kopá talentované 
spisovatelky Marie Rejfové. Hned ve svém prvním 
případu Josefína zjistí, jak se přimotat k vyšetřování 
zločinů na maloměstě a přitom se (ne)zaplést s jed-
ním nesnesitelným policejním komisařem. Nenechte 
si ujít poněkud svérázný křest knihy, kterého se kro-
mě autorky a kmotry zúčastní také výtvarník knihy, 
Daniel Špaček (Kosmo, ČT: Déčko aj.)!
 [ Mystery Press

16.00–16.50 
 laPidáriUm – výstaviště Praha holešovice1
S   K
Ryszard Krynicki je jedna z hlavních opor tzv. nové 
vlny polské poezie, básník, překladatel a nakladatel. 
Do češtiny byly přeloženy jeho sbírky poezie Kámen, 
jinovatka a Magnetický bod vydané nakladatelstvím 
Protimluv. Moderuje Lenka Kuhar Daňhelová.
Simultánně tlumočeno: čeština, polština
 [ Svět knihy, s.r.o. a Krakow – město literatury
 laPidariUm – PraGUe exhiBition GroUnds
A      K
Ryszard Krynicki, considered one of Poland’s most 
important writers, is a translator, publisher and pillar 
of the Polish „nouvelle vague“ of poets. Czechs can 
read his poetry collections Kámen, jinovatka and 
Magnetický bod, published by Protimluv. Moderated 
by Lenka Kuhar Daňhelová.
Simultaneously interpreted: Czech, Polish
 [ Svět knihy, s.r.o. and Krakow City of Literature

17.00–17.50 
 laPidáriUm – výstaviště Praha holešovice

E   B  H  
 

Debata s autory edice Praha a významnými odborní-
ky na pražskou architekturu a umění přiblíží historii 
a specifický půvab naší metropole.
 [ Nakladatelství Karolinum

 MIMO STA I TĚ

 Památník šoa Praha – BUBenská 1, Praha 71
  O

„Dokud bude mezi lidmi existovat vědomí utrpení, 
musí existovat i umění jako objektivní forma tohoto 
vědomí,“ Theodor W. Adorno. Účinkují John Boyne 
a Uri Orlev. Moderuje Martin Vopěnka.
Tlumočeno: čeština, angličtina
 [ Svět knihy, s.r.o., Velvyslanectví Státu Izrael, Velvyslanectví 
Irska a Dublin – město literatury

 Památník šoa Praha – BUBenská 1, Praha 7
H    A
“As long as there is a consciousness of suffering 
among men, art must also exist as an objective form 
of that consciousness,” Theodor W. Adorno. Spe-
akers John Boyne and Uri Orlev. Moderate by Martin 
Vopěnka.
Interpreted: Czech, English
 [ Svět knihy, s.r.o., Velvyslanectví Státu Izrael, Velvyslanectví 
Irska and Dublin City of Literature

 P601 – Pravé křídlo

E   B  H  
   

Autoři edice Praha.
 [ Nakladatelství Karolinum
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 MIMO STA I TĚ
 dox, vzdUcholoď GUlliver –  

 PoUPětova 1, Praha 71
M  
Romány nejsou jen o postavách z masa, kostí a slov. 
Přebývají také v určitém životním prostoru, který se 
u některých románů proměňuje v prostor literární – 
„Genius loci, m(ě/í)sto v hlavní roli“. Účinkují Marc 
Pastor, José Luis Peixoto a Marek Toman. Moderuje 
Petr Vizina.
Simultánně tlumočeno: čeština, angličtina
 [ Svět knihy, s.r.o., Barcelona – město literatury  
a Óbidos – město literatury

 dox, the GUlliver airshiP – PoUPětova 1, Praha 7
A  A  
Novels are not only about characters of flesh, blood 
and words. They also exist in a living space. In some 
novels, this is transformed into a literary space – 
„Genius Loci, City/Place in the Starring Role.“ Spe-
akers: Marc Pastor, José Luis Peixoto and Marek To-
man. Moderated by Petr Vizina.
Simultaneously interpreted: Czech, English
 [ Svět knihy, s.r.o., Barcelona City of Literature and  
Óbidos City of Literature

13. 5. sobota
 P108 – Pravé křídlo2

  Č   
   

Účast spisovatele Hynka Klimka.
 [ Mapcentrum

 MIMO STA I TĚ

 Čtvrť Praha 2 – Procházka

O     
   

Na Vyšehradském hřbitově je pohřbeno několik desí-
tek významných osobností, které za svého života pů-
sobily v oblasti české literatury. Naše vycházka při-
pomene jen některé z nich, a to i ukázkami z jejich 
díla. Dozvíte se také o vzniku národního pohřebiště 
na Vyšehradě, uvidíte sochařská díla, kterými někte-
ré hroby českých spisovatelů jsou. Určitě se zastaví-
me u hrobů Karla Hynka Máchy, Boženy Němcové, 
Jana Nerudy, Karla Čapka, Vítězslava Nezvala, Fran-
tiška Hrubína a dalších. Provází Ivana Motýlová. Sraz 
před vchodem na Vyšehradský hřbitov.
 [ Villa Pellé v rámci projektu Literáti v naší čtvrti

   
 laPidáriUm – výstaviště Praha holešovice1

   
K širokému zájmu o poezii Hilde Domin přispěl i její 
dramatický životní příběh. Marion Tauschwitz, autor-

čina blízká přítelkyně, představuje její život a dílo, 
které tvořily neoddělitelnou jednotu. Básně Hilde Do-
min byly přeloženy do 29 jazyků, o překlad do češtiny 
se zasloužili Věra Koubová a Šimon Grimmich.
Simultánně tlumočeno: čeština, němčina
 [ Svět knihy, s.r.o. a Heidelberg – město literatury

 laPidariUm – PraGUe exhiBition GroUnds
O  H   H  D
Hilde Domin’s dramatic life contributed to the broad 
appeal of her poetry. Marion Tauschwitz, a close fri-
end of Domin’s, presents a life and work which were 
inseparably intertwined. Domin’s poems have been 
translated into 29 languages, including Czech (by 
Věra Koubová and Šimon Grimmich).
Simultaneously interpreted: Czech, German
 [ Svět knihy, s.r.o. and Heidelberg City of Literature

 velký sál – střední hala

H    II  M    

Hvězdy české detektivky podruhé, tentokrát se za-
měřením na místo jako jednoho z  hlavních hrdinů 
příběhu. Jak umí vyšetřování zločinu zkomplikovat 
(nebo mu naopak pomoci) Praha Ivy Procházkové 
(Vraždy v kruhu), České Budějovice Jiřího Březiny (Po-
lednice) či fiktivní maloměsto Brod Marie Rejfové 
(Kdo jinému jámu kopá)? Přijďte pobesedovat nejen 
s autory, ale i s tradiční hereckou guest star z jedno-
ho úspěšného televizního krimi seriálu.
 [ Svět knihy, s.r.o. a Tomáš Němec

 l402 – levé křídlo

L  C   
Taková velká ryba a další příběhy z Kanady: česko-
-kanadská autorka bude podepisovat svou poslední 
knihu, originální příběhy ze svých cest po divoké ka-
nadské přírodě.
 [ Nakladatelství Epocha

14.00–15.50 
 komorní sál – Pravé křídlo (Balkon vlevo)

G   O   
Grónsko je tajemný kout světa obestřený řadou mýtů 
a otázek. Odpověď na ně přináší zájemcům manželé 
Klempířovi, významní cestovatelé, geologové, etno-
grafové a etnologové a především autoři úspěšného 
cestopisu Grónsko – Ostrov splněné touhy. Jeho dru-
hé rozšířené vydání oba autoři představí při této ve-
řejné besedě s diváky.
 [ Olympia

 literární sál – Pravé křídlo

 
Beseda a autogramiáda autorů kriminálních poví-
dek. Účast přislíbili Michaela Klevisová, Petra Sou-
kupová, Michal Sýkora, Petr Stančík, Kateřina Tučko-
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vá, Miloš Urban a další. Moderuje Pavel Mandys.
 [ Svět knihy, s.r.o.

 l301 – levé křídlo

     
Nejen pro fanoušky bestselleru a projektu Petra Rys-
ky s názvem Praha neznámá jsou připraveny zajíma-
vosti o neznámých, tajemných a opuštěných místech 
Prahy. Inspirujte se k novým objevům nejen v literatu-
ře. Putujte Prahou neznámou I a Prahou neznámou II.
 [ Nakladatelský dům GRADA
 MIMO STA I TĚ

 Čtvrť Praha 1 – Procházka

C  C   
Albert Camus pobyl v Praze jen pár dní na své cestě 
po střední Evropě v létě roku 1936. Během této pro-
cházky se pokusíme zpřítomnit a zahlédnout, co se 
tehdy třiadvacetiletému a ještě neznámému spisova-
teli dělo zvnějšku i zevnitř. Právě Československo 
a Praha se Camusovi staly synonymem osamění a 
bezvýchodnosti, děsivé osudovosti a zoufalství, exis-
tenciální ztracenosti: „(...) v samotné Praze jsem 
jedné noci poprvé hluboce prožil pocit exilu a exis-
tenciálního hnusu, který se mi pak vracel v těžkých 
dobách války a okupace,“ poznamenal si. Provází 
Petr Pazdera Payne. Sraz na Starém Městě před do-
mem v ulici Michalská 18.
 [ Villa Pellé v rámci projektu Literáti v naší čtvrti

 sál rosteme s knihoU – Pravé křídlo

G       M  
S    S
Dva výrazní autoři představí Šumavu z různých pohle-
dů a přečtou ukázky z knih Poslední šumavská pastvi-
na a A zavaž si tkaničky.
 [ Nakladatelství 65. pole
 MIMO STA I TĚ

 dox, vzdUcholoď GUlliver –  

 PoUPětova 1, Praha 71
N   
„Je jedním z  intelektuálních ztroskotání Evropy, že 
nikdy plně nepochopila nejevropštější umění, román; 
ani jeho ducha, ani jeho nesmírné znalosti a objevy, 
ani autonomnost jeho dějin,“ Milan Kundera. Účinku-
jí Aleš Šteger, José Luis Peixoto a Goce Smilevski. 
Moderuje Guillaume Basset.
Simultánně tlumočeno: čeština, angličtina
 [ Svět knihy, s.r.o., Óbidos – město literatury  
a Lublaň – město literatury

 dox, the GUlliver airshiP – PoUPětova 1, Praha 7
T  M  E    A   T  N
“One of Europe’s major failures is that it never 
understood the most European of the arts – the no-
vel; neither its spirit, nor its great knowledge and 
discoveries, nor the autonomy of its history,” Milan 
Kundera. Speakers: Aleš Šteger, José Luis Peixoto 
and Goce Smilevski. Moderated by Guillaum Basset.

Simultaneously interpreted: Czech, English
 [ Svět knihy, s.r.o., Óbidos City of Literature and  
Ljubljana City of Literature

14. 5. neděle
 MIMO STA I TĚ

 Čtvrť Praha 1 – Procházka

      K
Literární procházka seznamuje posluchače s lokali-
tami Starého Města pražského, které jsou zachyceny 
v díle Franze Kafky, jeho denících i korespondenci. 
Krátké texty plné humoru a fantazie vrhají zvláštní 
světlo na známá zákoutí Prahy s její architekturou, 
historií a neodolatelným kouzlem. V roce 1902 Kaf-
ka v dopise Oskarovi Pollakovi píše: „Praha nás ne a 
ne pustit. Ani jednoho. Ta matička má drápy. Tady se 
musíš podřídit, nebo –. Na dvou koncích bychom ji 
měli zapálit, na Vyšehradě a na Hradčanech, pak by-
chom jí možná unikli.“ Provází Věra Koubová. Sraz na 
náměstí Franze Kafky před jeho rodným domem 
U Radnice 5.
 [ Villa Pellé v rámci projektu Literáti v naší čtvrti

 velký sál – střední hala

T      
M  S
Adam Chroust je autorem jedinečné biografie Milo-
slava Stingla. Podařilo se mu zkompletovat nejen 
dosud nepublikované zážitky z cest, ale i celý bohatý 
život tohoto legendárního cestovatele. Přijďte odha-
lit tajemství 280 Stinglových kufrů!
 [ Nakladatelství JOTA

11.00–11.50 
 komorní sál – Pravé křídlo (Balkon vlevo) 

      
Prezentace knihy vydané Muzeem hlavního města 
Prahy ke stejnojmenné výstavě. Cílem publikace je 
seznámit čtenáře se vzhledem města v  průběhu 
18. století. Kniha obsahuje vyobrazení Prahy a po-
drobné popisy více než čtyř set grafických listů se 
zpodobněním Prahy. Knihu představí Jiří Lukas.
 [ Muzeum hlavního města Prahy

11.00–11.50 
 literární kavárna – Pravé křídlo (Balkon vlevo)

 T    
Přednáška ke stejnojmenné knize osvětlí vývoj pev-
nosti v  bouřlivém 19. století, ve kterém byla hned 
několikrát výrazně rozšířena. Důraz bude kladen na 
modernizace z let 1809, 1850 a především armová-
ní z  roku 1866, tedy z doby prusko-rakouské války. 
Stranou nezůstane ani současný stav pevnosti. 
Přednáška názorně ukáže, že Terezín nebyl zbyteč-
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nou pevností, jak se o něm dnes často říká. Prostor 
zůstane i na dotazy posluchačů. Přednáší Ivan Fuk-
sa, Vojenský historický ústav / Národní muzeum.
 [ Národní muzeum

 l410 – levé křídlo

M  S   A  C   
Autogramiáda ke knize Stingl Miloslav. Biografie ces-
tovatelské legendy. Autorovi knihy Adamu Chroustovi 
se podařilo zkompletovat nejen dosud nepublikova-
né zážitky z cest, ale i celého bohatého života tohoto 
legendárního cestovatele.
 [ Nakladatelství JOTA

13.00–14.15 
 laPidáriUm – výstaviště Praha holešovice1
S  A    
 G  S

Aleš Šteger, vůdčí postava nové generace slovin-
ských spisovatelů, básník, esejista a prozaik. Goce 
Smilevski je vycházející hvězda makedonské literatu-
ry. Moderuje Guillaume Basset.
Simultánně tlumočeno: čeština, angličtina
 [ Svět knihy, s.r.o. a Lublaň – město literatury
 laPidariUm – PraGUe exhiBition GroUnds
A     A    
G S
Aleš Šteger, a leading figure of the new generation of 
Slovenian writers, is a poet, essayist and novelist. 
Goce Smilevski is the rising star of Macedonian lite-
rature. Moderated by Guillaume Basset.
Simultaneously interpreted: Czech, English
 [ Svět knihy, s.r.o. and Ljubljana City of Literature

 sál aUdioknih – levé křídlo8
N   E  H   
  H

Křest audioknižních novinek Umina verze a Dešťová 
hůl českých autorů, s nimiž můžete besedovat, stej-
ně jako s interprety jejich románů. Jak si u mikrofonu 
užili procházky Prahou a jižními Čechami vypravěči 
jejich příběhů?
 [ OneHotBook / Asociace vydavatelů audioknih

14.30–15.50 
 laPidáriUm – výstaviště Praha holešovice1

    B
„Podoba města / se mění rychleji než lidské srdce,“ 
Charles Baudelaire. Jak napsat město, jak v  textu 
ustálit jeho různorodost, proměnlivost, jeho energič-
nost a individualitu? Petr Borkovec a Aleš Šteger se 
o  to pokusili na příkladu Berlína. Moderuje Ondřej 
Lipár.
Simultánně tlumočeno: čeština, angličtina
 [ Svět knihy, s.r.o., Lublaň – město literatury
 laPidariUm – PraGUe exhiBition GroUnds

   T  B  C
“The form of a city / Changes more quickly than the 
human heart,” Charles Baudelaire. How to write a 
place? How to fix in writing its variety, its changes, its 
energies, its particularities? Petr Borkovec and Aleš 
Štegler have taken up this challenge with Berlin. Mo-
derated by Ondřej Lipár.
Simultaneously interpreted: Czech, English
 [ Svět knihy, s.r.o., Ljubljana City of Literature

 MIMO STA I TĚ

 Čtvrť Praha 3 – Procházka

 S     Ž
Literárně-dokumentární výprava po slavné pražské 
čtvrti, kde první český nositel Nobelovy ceny za lite-
raturu prožil dětství a mládí. Ze svých vzpomínek 
a  osobité atmosféry prostředí starého Žižkova po 
celý život čerpal inspiraci, například pro své rané 
sbírky Město v slzách a Samá láska či vzpomínkové 
knihy Hvězdy nad Rajskou zahradou a Všecky krásy 
světa. Zatímco jeho otec byl „uvědomělým socialis-
tou“, matka byla zbožná katolička. „Tyto protiklady 
mi také trochu zůstaly – v životě i v poezii,“ pozname-
nal v rozhovoru pro Večerní Prahu v roce 1968. Pro-
vází Daniel Razím. Sraz na Olšanském náměstí 
u kaple sv. Rocha před vchodem na Olšanské hřbito-
vy.
 [ Villa Pellé v rámci projektu Literáti v naší čtvrti
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11. 5. čtvrtek
 sál aUdioknih – levé křídlo

  
Beseda o specifikách audioknižní publicistiky se za-
měřením na recenze. V  čem se recenze audioknih 
liší od recenzí knižních? Jakými tvůrčími obory se 
publicista zaobírá? Jak je důležitá zpětná posluchač-
ská vazba pro tvůrce a prodejce audioknih? Účinkuji 
Jakub Horák (naposlech.cz), Petra Schultze (Audio-
librix) a Andrea Hanáčková (Katedra divadelních a fil-
mových studií, UP Olomouc).
 [ Audiolibrix / Asociace vydavatelů audioknih

 sál aUdioknih – levé křídlo

D   
Na předání Diamantové desky Supraphonu za na-
hrávky Jana Wericha byli pozváni všichni, kteří se 
o zveřejnění jeho díla zasloužili: J. Borovička, O. Su-
chý, F. Cinger, G. Gössel, J. Lada, R. Ferklová a Weri-
chovci.
 [ SUPRAPHON / Asociace vydavatelů audioknih

 sál aUdioknih – levé křídlo

N   
Představení nového formátu audioknih kombinující-
ho výhody on-line distribuce s možnostmi fyzického 
prodeje. Novinka pro všechny, kteří dosud s  náku-
pem audioknih váhali. Účinkují Jakub Horák a Ivan 
Sabo (Audiolibrix).
 [ Audiolibrix / Asociace vydavatelů audioknih

 Fantasy & sci-Fi – Pravé křídlo5
    

Zajímavé informace ze světa audioknih. Jak se vybí-
rají knihy a jejich vypravěči (narátoři), jak se audiok-
nihy nahrávají a jak se prodávají? Uslyšíte ukázky 
z produkce vydavatelství W&V, Straky na vrbě a Au-
diolibrix. Bude se křtít audiokniha M. Žambocha Na 
ostřích čepelí. Účinkují Jiří W. Procházka, Jakub Ho-
rák, Michael Bronec, Míla Linc a Mirka Jakabová.
 [ Walker & Volf

 sál aUdioknih – levé křídlo

MYCELIUM    
Beseda, čtení a křest třetího dílu audioknižní ságy za 
účasti interpretů i režisérky Jitky Škápíkové a autorky 
Vilmy Kadlečkové. Během diskuse se od herečky 
Jany Strykové mimo jiné dozvíte, jaké to je číst ve 
studiu líčení mimozemského sexu.
 [ OneHotBook / Asociace vydavatelů audioknih

12. 5. pátek
 sál aUdioknih – levé křídlo

H    Č  
Rádio Junior nabízí ve svém vysílání pohádky a příbě-
hy pro děti do 11 let. Přijďte poslouchat a nahléd-
nout do rozhlasové kuchyně, ve které to všechno 
vzniká. Budeme soutěžit i o CD s příběhy Billa Madla-
fouska, Toma Sawyera a dalších.
 [ Český rozhlas a Radioservis / Asociace vydavatelů 
audioknih

 sál aUdioknih – levé křídlo2
A  
Hry a soutěže o audioknihy, které děti zavedou hlubo-
ko do džungle za chlapcem zvaným Mauglí. Co 
všechno víte o divokých šelmách? Poznali byste je 
podle hlasu a zvuků, které vydávají? A dovedli byste 
je napodobit?
 [ OneHotBook / Asociace vydavatelů audioknih

 sál aUdioknih – levé křídlo

 M    
Beseda s interpretem Janem Šťastným a režisérem 
Milošem Vránou o natáčení audioknižní podoby knihy 
Pavla Kosatíka a Michala Koláře Jan Masaryk – prav-
divý příběh.
 [ Audiotéka a Mladá fronta / Asociace vydavatelů audioknih

AUDIOKNIHY
8
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 literární sál – Pravé křídlo

CD   C
Audioverze knihy vydané k 50. sezóně Divadla Járy 
Cimrmana. Besedu se Zdeňkem Svěrákem a dalšími 
členy DJC moderuje Vladimír Kroc.
 [ Radioservis, a.s.

 sál aUdioknih – levé křídlo

A      

Nejčtenější a nejposlouchanější český spisovatel 
představí a podepíše své audioknihy: ságy Přemys-
lovská epopej a Husitská epopej a případy z  cyklu 
Hříšní lidé Království českého.
 [ Tympanum audioknihy / Asociace vydavatelů audioknih

 velký sál – střední hala

O  A   
Asociace vydavatelů audioknih vyhlašuje výsledky 
4. ročníku ankety O2 Audiokniha roku v devíti katego-
riích: nejlepší audiokniha pro děti, interpret, inter-
pretka, četba, dramatizace, obal, mluvené slovo 
mimo kategorie, zvláštní cena AVA a absolutní vítěz. 
Program uvádí herec Jan Jiráň. Hosté: Igor Bareš, 
Taťjana Medvecká, Jiří Lábus, Jiří Vyorálek a další 
úspěšní interpreti.
 [ Asociace vydavatelů audioknih, z. s.

 sál aUdioknih – levé křídlo

A  N   S C  
  

Za účasti autorů Miloně Čepelky a Aleše Palána 
bude představena audio podoba jejich úspěšné kni-
hy, která není jen pohledem do zákulisí Divadla Járy 
Cimrmana. Součástí akce bude i autogramiáda.
 [ SUPRAPHON / Asociace vydavatelů audioknih

 l207 – levé křídlo

T     
Autogramiáda hvězd vydavatelství OneHotBook – 
ulovte si na stánku Miloslava Mejzlíka, Valérii Zawad-
skou, Marka Holého, Veroniku Khek Kubařovou či 
Jana Zadražila a další. K  dostání budou i  plakáty 
herců v rolích oblíbených audioknižních hrdinů.
 [ OneHotBook

 l207 – levé křídlo

 I  T      
   

Křest čtvrté audioknihy z  Lucemburské pentalogie 
a  autogramiáda za účasti autora Josefa Bernarda 
Prokopa a vypravěče Marka Holého v titulní roli poně-
kud slabošského panovníka.
 [ OneHotBook

 l504 – levé křídlo

D     T    
 

Žije hluboko pod ulicemi Londýna, kam se uchýlila 
před lidmi, kteří jí krutě ublížili. Ukradli jí celý život 
a ona jim teď vezme ten jejich. Audioknihu Stephena 
Williamse nabitou adrenalinem představí její inter-
preti Anna Linhartová a Jan Kolařík.
 [ Tympanum audioknihy

 Fantasy & sci-Fi – Pravé křídlo5
A      

 S  
Zástupci audiovydavatelství věnujících se tvorbě au-
dioknih v žánrech sci-fi, fantasy a horroru vám struč-
ně představí svou produkci a své plány. Můžete se 
těšit na novinky od Walker & Volf, OneHotBook, Tym-
panum a dalších firem. Účinkují Radek Volf, Šárka 
Nováková, Jiří W. Procházka, Tomáš Výchopeň a dal-
ší.
 [ Walker & Volf

 sál aUdioknih – levé křídlo

S  
Představení audioknihy Spalovač mrtvol, spojené se 
křtem CD a autogramiádou interpreta četby tohoto 
klasického díla české literatury – pana Lukáše Hla-
vici.
 [ AudioStory s.r.o. / Asociace vydavatelů audioknih

 sál aUdioknih – levé křídlo

O
Jak by svět vypadal v roce 1964, kdyby 2. světovou 
válku vyhrálo nacistické Německo? S námětem tzv. 
alternativní historie přišel novinář a spisovatel Ro-
bert Harris v románu Otčina. Dramatizaci prózy v po-
době pětidílného seriálu představí herci Jiří Vyorálek, 
Tereza Dočekalová a režisér Aleš Vrzák.
 [ Český rozhlas a Radioservis / Asociace vydavatelů 
audioknih

13. 5. sobota
 sál aUdioknih – levé křídlo2

    L
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 audioknihy / Asociace vydavatelů audioknih
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 sál aUdioknih – levé křídlo

D  
Kniha spisovatelky Jung Chang Divoké labutě se záhy 
po svém vydání stala bestsellerem. V díle se propo-
juje vylíčení historie Číny 20. století s příběhy žen tří 
generací autorčiny rodiny. Hosty besedy o audioknize 
budou interpretka četby Hana Maciuchová a režisér 
Aleš Vrzák.
 [ Český rozhlas a Radioservis / Asociace vydavatelů 
audioknih

 sál aUdioknih – levé křídlo2
D   
Vyzkoušejte si bláznivé vynálezy doktora Proktora na 
vlastní uši i na vlastní kůži. Hry a soutěže o audiok-
nihy umožní dětem otestovat prdící prášek, cestovat 
časem či najít ponožky ukradené mimozemšťany 
a uloupené zlato.
 [ OneHotBook / Asociace vydavatelů audioknih

 sál aUdioknih – levé křídlo

     A  
  

Beseda o vzniku audioknihy s interpretkou Simonou 
Postlerovou a režisérem Jakubem Tabery.
 [ Audiotéka a Mladá fronta / Asociace vydavatelů audioknih

 sál aUdioknih – levé křídlo2
   

Představení audioknih z AudioStory pro všechny po-
sluchače, kteří mají rádi pohádky aneb Devatero po-
hádek nejen od Karla Čapka. Účinkují Jindřiška No-
váková, Hana Maciuchová a Jitka Molavcová.
 [ AudioStory s.r.o. / Asociace vydavatelů audioknih

 l504 – levé křídlo

D        
Audioknižní zpracování skutečného příběhu malíře 
Einara Wegenera a jeho ženy Grety začíná nevinnou 
prosbou, aby se rozvinulo ve strhující vyprávění o lás-
ce a odvaze. Audioknihu a předlohu oscarového fil-
mu představí její interpretka Dana Černá.
 [ Tympanum audioknihy

 Fantasy & sci-Fi – Pravé křídlo5
Č      

Audioknihy českých autorů vstoupily na trh před pěti 
lety a od té doby se jejich nabídka rozšiřuje. Mohou 
za to dvě audiovydavatelství specializovaná na čes-
kou SFFH: Walker & Volf a Straky na vrbě. Bude se 
křtít audiokniha M. Žambocha Na ostřích čepelí. 
Účinkují Michael Bronec, Míla Linc, Radek Volf, Jiří 
W. Procházka a Mirka Jakabová.
 [ Walker & Volf

 sál aUdioknih – levé křídlo

M   
Své vyšetřovací metody prozradí nejvěhlasnější de-
tektivové: Harry Hole (Hynek Čermák), Kurt Wallan-
der (Jiří Vyorálek), Jules Maigret (Jan Vlasák) a Lin-
coln Rhyme (Jan Vondráček).
 [ OneHotBook / Asociace vydavatelů audioknih

 sál aUdioknih – levé křídlo

N    A   
Č  

Již 20 let se vyhlašuje anketa Neviditelný herec. Po-
řádá ji Český rozhlas a Týdeník Rozhlas a jsou oceňo-
vány posluchačsky nejoblíbenější herecké výkony 
z  literárně-dramatické produkce ČRo. Hosty besedy 
budou mimořádní a úspěšní interpreti Taťjana Med-
vecká, Dana Černá a Ivan Trojan.
 [ Český rozhlas a Radioservis / Asociace vydavatelů 
audioknih

 l504 – levé křídlo

T     
Poznejte příběh objevování od autora Čtyř dohod. No-
vou audioknihu dona Miguela Ruize, která je završe-
ním jeho celoživotního učení, představí její interpret 
Zdeněk Junák.
 [ Tympanum audioknihy

 sál aUdioknih – levé křídlo2
  S   H

V průběhu osmdesáti let vyprávěli Spejbl a Hurvínek 
své veselé příběhy již z  mnoha zvukových nosičů. 
Zveme na setkání s protagonisty Divadla S + H, kteří 
zavzpomínají na vznik některých úspěšných nahrá-
vek. Za účasti Martina Kláska a dalších.
 [ SUPRAPHON / Asociace vydavatelů audioknih

 sál aUdioknih – levé křídlo5
 

Legendy ožívají! Fantasy audioknihy Hra o trůny, Pán 
prstenů a Sága o Zaklínači představí jejich režisérka 
Saša Bauerová a interpreti Aleš Procházka, Martin 
Finger a František Dočkal. Včetně čtení ukázek.
 [ Tympanum audioknihy / Asociace vydavatelů audioknih

 sál aUdioknih – levé křídlo5
H   Č     
   

Beseda se spisovatelem Františkem Niedlem, inter-
pretem Dušanem Sitkem a režisérem Milošem Váv-
rou o  natáčení audioknižní podoby historického ro-
mánu Čtvrtý králův pes.
 [ Audiotéka a Moba / Asociace vydavatelů audioknih
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14. 5. neděle
 literární sál – Pravé křídlo

M  
Prezentace nové audioknižní edice Mistři slova spo-
jená s besedou s předními českými interprety Ladi-
slavem Frejem, Pavlem Rímským, Jiřím Dvořákem 
a  režiséry audioknih Jakubem Taberym a Milošem 
Vránou.
 [ Audiotéka a Bookmedia

 l504 – levé křídlo

  
Joe byl kdysi dobrý člověk. Nelítostná gangsterka 
z  doby prohibice a předloha nového filmu Bena 
Afflecka vychází v audiu! Audioknihu, v níž se rovným 
dílem zabíjí i  cituje z evangelia, představí její inter-
pret, herec Pavel Rímský.
 [ Tympanum audioknihy

 sál aUdioknih – levé křídlo2
  

Zachraňte Říši Fantazie před upadnutím do Nicoty! 
Které přání byste chtěli vyplnit a jaký příběh zažít? 
Hry pro rozvíjení dětské představivosti a soutěže 
o audioknihu Nekonečný příběh s  jeho vypravěčem 
Janem Vlasákem.
 [ OneHotBook / Asociace vydavatelů audioknih

 sál aUdioknih – levé křídlo

M    
Prezentace audioknih Melouch, Román pro muže 
a Román pro ženy spojená s autogramiádou nejpro-
dávanějšího českého spisovatele Michala Viewegha.
 [ Audiotéka a Tympanum / Asociace vydavatelů audioknih

 sál aUdioknih – levé křídlo

O     H  
Hercule Poirot znovu na scéně! Poslední případ slav-
ného detektiva – audioknihu Opona – představí její 
interpret a hlas televizního Poirota Jaromír Meduna. 
Křest a beseda s tvůrci.
 [ Tympanum audioknihy / Asociace vydavatelů audioknih

 sál aUdioknih – levé křídlo7
N   E  H   
  H

Křest audioknižních novinek Umina verze a Dešťová 
hůl českých autorů, s nimiž můžete besedovat, stej-
ně jako s interprety jejich románů. Jak si u mikrofonu 
užili procházky Prahou a jižními Čechami vypravěči 
jejich příběhů?
 [ OneHotBook / Asociace vydavatelů audioknih

 sál aUdioknih – levé křídlo

   A   
Co je Asociace vydavatelů audioknih? Jakou činnost 
vyvíjí a jaké má poslání a cíle? Dozráli už čeští au-
dioknižní vydavatelé ke své vlastní asociaci? Účinku-
jí Michal Kočí (Audiolibrix) a zástupci Asociace vyda-
vatelů audioknih.
 [ Audiolibrix / Asociace vydavatelů audioknih
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11. 5. čtvrtek
 Fantasy & sci-Fi – Pravé křídlo2

K   
Novinkovou knihu Knihožrouti: Kam zmizela školní 
knihovna? představí její autorky – spisovatelka Klára 
Smolíková a ilustrátorka Bára Buchalová v  hravém 
workshopu. Zváni jsou všichni malí knihožrouti!
 [ Walker & Volf

 Fantasy & sci-Fi – Pravé křídlo

        

Seznamte se světem literárních soutěží a s  mož-
nostmi publikování svých textů! Poznejte organizáto-
ry i zákulisí jednotlivých literárních klání. Jsou na vás 
připraveni lidé ze soutěží Cena Karla Čapka, Daida-
los, Soutěž o  nejlepší fantasy, Žoldnéři fantazie 
a z  jedinečného Přeboru autorů fantastiky. Účinkují 
Vlado Ríša, Františka Vrbenská, Michael Bronec, Vla-
dimír Němec. Moderuje J. W. Procházka.
 [ XB-1

 Fantasy & sci-Fi – Pravé křídlo

K      

Svět komiksů zasahuje nejen srdce komiksových fa-
noušků, ale prolíná se do filmového světa. A nyní ho 
objevují i  školy. Komiksová gramotnost a podpora 
čtenářství, to jsou témata nejen nad světovými ko-
miksy vydávanými v nakladatelství CREW. Účinkují 
Petr Litoš, Jiří Pavlovský. Moderuje J. W. Procházka.
 [ Crew

 Fantasy & sci-Fi – Pravé křídlo

S   
Svět seriálů expanduje všemi směry a pomalu, ale 
jistě se stává nejvážnějším konkurentem klasického 
filmu. A  i minulý rok se urodilo hned několik titulů, 
které nám všem vytřely zrak. Pojďme se tedy s na-
ším odborníkem podívat na Stranger Things, Channel 
Zero, Emerald City, ale i trvalky jako Hra o trůny! Účin-
kují Dan Storch, Martin Kužel.
 [ Pevnost

 Fantasy & sci-Fi – Pravé křídlo

Ž   
Panelová diskuse v podání známých a talentovaných 
spisovatelek, které se věnují science fiction, fantasy 
a hororu. Budou hovořit o tom, co pro ně znamená 
psaní a svět imaginace. Pozvány jsou Vilma Kadleč-
ková, Julie Nováková, Hanina Veselá, Lucie Lukačovi-
čová, Jana Šouflová, Františka Vrbenská a další.
 [ Pevnost

 Fantasy & sci-Fi – Pravé křídlo

M      
Pojďte vstoupit do hájemství tajuplných příběhů pl-
ných kouzel, draků, čarodějů a romantiky. Mladé 
a přitom již zkušené autorky Teri Janišová a Michaela 
Burdová představují svěží vítr v české fantasy. Obě 
publikovaly nejen úspěšné trilogie, ale i  další díla. 
Janišová má svou audioknihu, Burdová zase publiku-
je v zahraničí.
 [ Walker & Volf

 Fantasy & sci-Fi – Pravé křídlo

S  A
Příběh z drsného vesmírného vězení pokračuje! Jo-
sef Pecinovský představí další osudy vězně Sršně, 
hlavního hrdiny originálního sci-fi thrilleru Areston, 
které rozvinul v  pokračováních Útěk z  Arestonu 
a Vládce Arestonu.
 [ Nakladatelství Epocha

 Fantasy & sci-Fi – Pravé křídlo8
    

Zajímavé informace ze světa audioknih. Jak se vybí-
rají knihy a jejich vypravěči (narátoři), jak se audiok-
nihy nahrávají a jak se prodávají? Uslyšíte ukázky 
z produkce vydavatelství W&V, Straky na vrbě a Au-
diolibrix. Bude se křtít audiokniha M. Žambocha Na 
ostřích čepelí. Účinkují Jiří W. Procházka, Jakub Ho-
rák, Michael Bronec, Míla Linc a Mirka Jakabová.
 [ Walker & Volf

FANTASY & SCI-FI
5
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 Fantasy & sci-Fi – Pravé křídlo

S         
Pop-kulturní fenomén Hvězdných válek trvající přes 
40 let inspiroval fanoušky po celém světě, aby se sami 
proměnili v kultovní postavy SW. Členové klubu 501st 
Legion a Rebel Legion budou vyprávět o výjezdech do 
nemocnic a podobných akcích i o svém vztahu k SW.
 [ XB-1

12. 5. pátek
 Fantasy & sci-Fi – Pravé křídlo

D    
Svět stižený invazí démonů a akční příběh válečného 
mága odehrávající se v okolí Brna – fantasy novinky 
Terezy Matouškové a Oskara Fuchse. Přijďte si po-
slechnout, proč by neměly ujít vaší pozornosti! A bu-
deme i křtít!
 [ Nakladatelství Epocha

 P615 – Pravé křídlo

T  M   O   

Autoři budou podepisovat své novinky, fantasy romá-
ny Válka zrcadel a Frost.
 [ Nakladatelství Epocha

 Fantasy & sci-Fi – Pravé křídlo

      
   

Pavel Renčín je jednou z  nejzářivějších hvězd naší 
fantastiky. Autor mnoha oceněných povídek a romá-
nů se nyní rozhodl zprostředkovat svým fanouškům 
– a nejen jim – kouzla ze své spisovatelské výbavy. 
Vtipně, jasně a účinně!
 [ Pevnost

 Fantasy & sci-Fi – Pravé křídlo

E    
Tradiční beseda s autory oblíbené Edice Pevnost. In-
spiraci, perličky z  „natáčení“ a plány do budoucna 
prozradí a vaše všetečné dotazy zodpoví Josef Peci-
novký, Jana Rečková, Pavel Fritz, Jaroslav Beznoska, 
Františka Vrbenská a Lucie Lukačovičová. Moderuje 
Boris Hokr.
 [ Nakladatelství Epocha

 P615 – Pravé křídlo

A  E    
Jana Rečková, Pavel Fritz, Jaroslav Beznoska, Josef 
Pecinovský a další autoři oblíbené Edice Pevnost bu-
dou podepisovat své knihy.
 [ Nakladatelství Epocha

 Fantasy & sci-Fi – Pravé křídlo

   C  H
Projekce českého hororu Choking hazard vás spoleh-
livě usadí do sedaček (a rozesměje). Dáda Patraso-
vá střílející z  brokovnice, slepec Jaroslav Dušek či 
Jan Dolanský – a k tomu hordy zombie myslivců tero-
rizující lidi v  motelu uprostřed nehostinné přírody. 
Film bude provázen komentářem režiséra, scenáristy 
a občas i herců. Účinkují Marek Dobeš, Štěpán Kop-
řiva, Alexandr Rusevský, J. W. Procházka a další.
 [ XB-1

 aUtorský sál – levé křídlo

  
Japonská (audio)vizuální kultura, známá především 
v podobě mangy, anime a J-popu, dokáže být natolik 
svébytná, až někdy připomíná signály z jiné planety. 
O tom, jak tyto signály luštit, pohovoří autorský tým 
stojící za publikací Planeta Nippon.
 [ Crew

 Fantasy & sci-Fi – Pravé křídlo

K     B   
 

Sbírka fantasy povídek nakladatelství XB-1 zaměře-
ná na mytická stvoření, která ovšem dokážou zasáh-
nout do života obyčejných lidí. Křtiny a zajímavosti 
z  „natáčení“. Účastní se Jana Rečková, Františka 
Vrbenská, Vlado Ríša, Josef Pecinovský, Adam An-
dres, Julie Nováková, Lucie Lukačovičová a Anna Šo-
chová. Spojeno s autogramiádou.
 [ XB-1

 Fantasy & sci-Fi – Pravé křídlo8
A      

 S  
Zástupci audiovydavatelství věnujících se tvorbě au-
dioknih v žánrech sci-fi, fantasy a horroru vám struč-
ně představí svou produkci a své plány. Můžete se 
těšit na novinky od Walker & Volf, OneHotBook, Tym-
panum a dalších firem. Účinkují Radek Volf, Šárka 
Nováková, Jiří W. Procházka, Tomáš Výchopeň a dal-
ší.
 [ Walker & Volf

 Fantasy & sci-Fi – Pravé křídlo

   
Je pevnostní tradicí, že dává prostor nejen velkým 
jménům, ale i novým nadějím žánru. A tak se za ta 
léta na stránkách časopisu i jeho knižních příloh vy-
střídala celá řada autorů, kteří dnes patří k pilířům 
fantastiky. My si dnes popovídáme s těmi, kteří jejich 
řady v dohledné době doplní! Připraveno ve spoluprá-
ci s nakladatelstvím Host a dalšími českými naklada-
teli.
 [ Pevnost
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 Fantasy & sci-Fi – Pravé křídlo

S  M     
Jedna z nejlepších autorek české fantastické litera-
tury Vilma Kadlečková a její sága Mycelium. Přijďte 
si poslechnout autorku, její zkušenosti s psaním roz-
sáhlého cyklu, zážitky z tvorby starších děl. A vůbec, 
kdy vyjde poslední díl této sci-fi ságy? A bude to sku-
tečně konec Mycelia? Účinkují Richard Klíčník a Vil-
ma Kadlečková.
 [ ARGO

13. 5. sobota
10.00–10.50 
 literární kavárna – Pravé křídlo (Balkon vlevo)

 B  M    O  S  N
Jak se daří českým autorům na poli sci-fi a fantasy?
 [ Euromedia Group

 literární sál – Pravé křídlo

    
Z fascinujícího světa velkých bitev, temných kouzel, 
mocichtivých čarodějů a udatných hrdinů k vám zaví-
tají děsivý orkský šaman Gul’dan a noční elf Illidan 
Stormrage, aby pomohli vypustit na naši zemi zhou-
bu v podobě druhého svazku World of Warcraft: Kro-
niky, nádherně ilustrované knihy nabité až po okraj 
zajímavostmi, po které touží každý skutečný fanou-
šek WoWka! 
 [ FANTOM Print

 Fantasy & sci-Fi – Pravé křídlo

O   Č      
 

Beseda o  aktivitách Obce spisovatelů ČR, publika-
cích jejich členů a regionální činnosti. Bude předsta-
ven almanach Duše plná slov. Pořad budou doprová-
zet čtené ukázky vydaných textů. Účinkují známí 
autoři české sci-fi a fantasy scény Daniela Kovářová, 
Lydie Romanská, Františka Vrbenská, Vlado Ríša 
a další.
 [ XB-1

 P208 – Pravé křídlo2
D   H  
To není chyták! Harry sice v červenci oslaví 37. naro-
zeniny, ale v červnu uplyne 20 let od doby, kdy se ve 
Velké Británii objevil na pultech Kámen mudrců. Dů-
vod k oslavě dostatečný, no ne? Přijďte si zavzpomí-
nat! Máslový ležák poteče proudem.
 [ Albatros Media a.s.

 s205 – střední hala

 B  M    O  S  N  

Autoři budou podepisovat knihy Propast času, Pod-
světí, Čarodějův odkaz.
 [ Euromedia Group

 Fantasy & sci-Fi – Pravé křídlo

  D  Č
Dan Černý je prostě skvělý. Potřebujete zrzavé mons-
trum, roztomilou kočičku, turbošneka nebo ultimátně 
nerdího geeka? Žádný problém, pokud znáte tajné 
číslo do jeho výčepu…, pardon, pracovny. Tentokrát 
ale naživo, na denním světle. Zázraky nejen komikso-
vé tvorby v přímém přenosu.
 [ Pevnost

 Fantasy & sci-Fi – Pravé křídlo

Ž   
Před rokem byl na veletrhu představen unikátní pro-
jekt „Lehké fantazijno“: série antologií 52  povídek 
žánru fantastiky, psaných českými a slovenskými au-
torkami. Po úspěšné pilotní Ženě se lvem přichází 
druhý svazek projektu Žena se sovou. Účinkují Zuza-
na Hloušková a Františka Vrbenská.
 [ XB-1

 P615 – Pravé křídlo

T  M   O   

Autoři budou podepisovat své novinky, fantasy romá-
ny Válka zrcadel a Frost.
 [ Nakladatelství Epocha

 Fantasy & sci-Fi – Pravé křídlo

Č       
 

Audioknihy českých autorů vstoupily na trh před pěti 
lety a od té doby se jejich nabídka rozšiřuje. Mohou 
za to dvě audiovydavatelství specializovaná na čes-
kou SFFH: Walker & Volf a Straky na vrbě. Bude se 
křtít audiokniha M. Žambocha Na ostřích čepelí. 
Účinkují Michael Bronec, Míla Linc, Radek Volf, Jiří 
W. Procházka a Mirka Jakabová.
 [ Walker & Volf
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 Fantasy & sci-Fi – Pravé křídlo

M   O     
 

Mladá česká spisovatelka Marcela Remeňová a její 
hosté pokřtí e-knihy prvních tří dílů úspěšné akční 
fantasy série Osm světů – Seznámení, Včelí lid a Ro-
dina. Navíc má každý návštěvník křtu šanci vyhrát 
jednu ze tří elektronických čteček ve speciální edici 
Osm světů. A jak se stát případným šťastným výher-
cem? Stačí jen přijít.
 [ Beltfilm

 Fantasy & sci-Fi – Pravé křídlo

     
 B

Výhradně literární SF periodikum na českém trhu, 
soustavně se věnující rozvoji a propagaci fantastic-
kých žánrů u nás již 27 let. Díky XB-1 se v naší sci-fi 
a fantasy literatuře objevila jména dnes známých 
spisovatelů či spisovatelek. Díky literárním soutěžím 
a mravenčí práci tak XB-1 objevuje další jména naší 
literární scény. Účinkují Vlado Ríša, Martin Šust. Mo-
deruje Jiří W. Procházka.
 [ XB-1

 velký sál – střední hala3
 C  A    

  
Dvacátý druhý ročník Cen Akademie science fiction, 
fantasy a hororu zhodnotí díla česko-slovenských 
i  zahraničních autorů, vybere nejzdařilejší překlad, 
nejlepší ilustraci či obálku a zvolí Knihu roku 2016. 
Ceny předají významné osobnosti žánrů science-fic-
tion, fantasy a hororu.
 [ Akademie science fiction, fantasy a hororu

 Fantasy & sci-Fi – Pravé křídlo

K   A  K    
 

Nejslavnější a nejstarší česká knižní řada v  žánru 
sci-fi a fantasy loni oslavila již 10 let svého trvání. 
Kolik za tu dobu vyšlo dílů a povídkových sbírek nebo 
co se chystá v blízké budoucnosti, se můžete dozvě-
dět v  jedinečném „výročním“ programu spojeném 
s  autogramiádou. Účinkují Miroslav Žamboch, Jiří 
W. Procházka a další.
 [ Walker & Volf

 sál aUdioknih – levé křídlo8
 

Legendy ožívají! Fantasy audioknihy Hra o trůny, Pán 
prstenů a Sága o Zaklínači představí jejich režisérka 
Saša Bauerová a interpreti Aleš Procházka, Martin 
Finger a František Dočkal. Včetně čtení ukázek.
 [ Tympanum audioknihy

 Fantasy & sci-Fi – Pravé křídlo

 K
Beseda o nejtajemnějším autorovi české fantastiky, 
jehož knížky bourají žebříčky bestsellerů. Představení 
chystaného komiksu Bratrstvo krve. Mezi diváky 
bude inkognito i sám Kotleta! Účinkují Martin Fajkus, 
Boris Hokr, Pavel Koutský, Pavlína Kajnarová. Mode-
ruje Leoš Kyša.
Nakladatelství Epocha
 [ Fantasy & Sci-fi

 sál aUdioknih – levé křídlo8
H   Č     
   

Beseda se spisovatelem Františkem Niedlem, inter-
pretem Dušanem Sitkem a režisérem Milošem Váv-
rou o  natáčení audioknižní podoby historického ro-
mánu Čtvrtý králův pes.
 [ Audiotéka a Moba / Asociace vydavatelů audioknih

 Fantasy & sci-Fi – Pravé křídlo

   
Nepřehlédnutelná postava české science fiction 
a  fantasy scény představí nejzajímavější tituly fan-
tastického žánru vydané či teprve chystané v  roce 
2017. Nenechte si ujít přednášku, v níž se dozvíte 
řadu mnohdy ještě nezveřejněných informací z nakla-
datelského zákulisí. Účinkuje Martin Šust.
 [ XB-1

14. 5. neděle
 Fantasy & sci-Fi – Pravé křídlo

S       

Z hlubin času vytěžené důkazy o době, kdy „Evropa 
tančila valčík“. Čím si tehdy obyčejní lidé – ženy ne-
vyjímaje – bystřili rozum? Jsme ještě schopní obstát 
ve srovnání s tím, co dokázali vymýšlet před sto lety? 
Účinkují Anna Šochová a Františka Vrbenská.
 [ XB-1

 Fantasy & sci-Fi – Pravé křídlo

D      
Nahlédněte do propasti temnoty se třemi dámami 
české fantasy: autorkou cyklu o  Magnólii Haninou 
Veselou, spisovatelkou Karolínou Francovou a horory 
píšící Kristinou Haidingerovou. Můžete se těšit na 
inteligentní zlosyny a mistry nekromancie, Českou 
republiku v područí temného mága a upíry uprostřed 
mrazivé pustiny.
 [ XB-1
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 Fantasy & sci-Fi – Pravé křídlo

K  T     K  
 

Gigant světové humoristické fantasy miloval Českou 
republiku. Měl zde ostatně jeden ze svých největších 
fanklubů a pozor – geniálního překladatele Jana Kan-
tůrka. Přijďte si poslechnout zážitky členů Klubu T. P. 
ze setkání se samotným spisovatelem a zároveň 
Kantůrkovo „autorsko-překladatelské“ čtení ukázek 
ze Zeměplochy v  jeho nezaměnitelném přednesu. 
Účinkují Jan Kantůrek, Věra Liptáková a další.
 [ Walker & Volf

 Fantasy & sci-Fi – Pravé křídlo

  K   
První sezona oblíbené série akční urban fantasy je 
u konce a druhá se připravuje ke startu. Křest závě-
rečného dílu první série Poslední stadium a povídání 
s autory o minulosti, současnosti a hlavně budouc-
nosti party netradičních hrdinů. Představení vítěz-
ných děl literární soutěže „Napiš si své Kladivo“ 
a něco navíc o chystané kladivářské antologii. Účin-
kují Jiří Pavlovský, Darek Šmíd, Martin D. Antonín, 
Jakub Mařík. Moderuje Pavlína Kajnarová.
 [ Nakladatelství Epocha

 P615 – Pravé křídlo

A   K     
Autoři oblíbené série akční urban fantasy budou po-
depisovat své knihy.
 [ Nakladatelství Epocha

 Fantasy & sci-Fi – Pravé křídlo

     
I v jinak dobrém textu se může objevit něco, co ho 
doslova zabije. Stačí jediná prapodivná věta. Pito-
mec hrdina. Hrdina pitomec. Děj klokanovitý. Přel-
kep. Chcete mít větší šanci na „úspěch“ v literární 
soutěži nebo naopak ovládnout umění masakrování 
příběhů? Račte se dostavit. Účinkují Karel Doležal, 
Olga Xaverová a Anna Murdochová.
 [ XB-1

 Fantasy & sci-Fi – Pravé křídlo

    
Navštivte přímo na veletrhu nejúspěšnější webové 
stránky české fantastické scény: XB-1, Sarden, Fan-
tasy planet, Mfantasy, Dagon. Seznamte se s jejich 
redaktory. Přijďte si poslechnout něco o plánech či 
zákulisí webů, které ovlivňují celou českou sci-fi 
a  fantasy scénu. Účinkují Martin Šust, Petr Šimčík 
a další.
 [ XB-1
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11. 5. čtvrtek
 klUB knižních šamPionů – Pravé křídlo

   K   
Prostor Klub knižních šampionů nabízí malým čtená-
řům i jejich rodičům řadu kreativních i odpočinkových 
aktivit během celého veletrhu. Přijďte nakreslit obrá-
zek své oblíbené knížky, prohlédněte si výstavu, zú-
častněte se výtvarných dílen nebo si jen tak listujte 
knížkami, které zde budou k nahlédnutí.
 [ Svět knihy, s.r.o.

 P208 – Pravé křídlo

B  
Příběhy strašidla Bubáčka představí jejich autorka 
Daniela Krolupperová společně s  Ilonou Csákovou, 
která namlouvala audioknihu 3× Bubáček, a Evou 
Sýkorovou – Pekárkovou, která knižní vydání doplnila 
nádhernými ilustracemi.
 [ Albatros Media a.s.

 literární sál – Pravé křídlo7
       

  
Příběh pro děti od osmi let se odehrává v osmi vý-
znamných částech Prahy během osmi různých stole-
tí. Kniha vychází v nakladatelství Albatros k 25. výro-
čí zapsání historického centra Prahy na Seznam 
světového kulturního a přírodního dědictví UNESCO. 
Na veletrhu bude pokřtěna a předána čtenářům. 
Účinkují Ivona Březinová a Barbora Kyšková.
 [ Ivona Březinová v rámci kampaně Rosteme s knihou

 sál rosteme s knihoU – Pravé křídlo

  
Dílna čtení pro děti. Budou číst jen to, co si samy 
k četbě vyberou. Pak se jim ale knižní hrdina ztratí 
a budou po něm muset vyhlásit pátrání. Provázet je 
bude Nina Rutová
 [ Česká škola bez hranic, z.s. v rámci kampaně 
Rosteme s knihou

 aUtorský sál – levé křídlo

ŽE YK 
Křest knížky pro malé čtenáře z  edice Malé čtení. 
Autorská a výtvarná dílnička Hanky Jelínkové a Ven-
duly Hegerové: společné čtení s dětmi, kreslení, ré-
busy, omalovánky. Ukázky z knížek ŽERYK to spočítá 
a ŽERYK na cestách. Knihy pro vylosované výherce. 
Knížku pokřtí Jan Potměšil.
 [ Naše kniha v rámci kampaně Rosteme s knihou

 P208 – Pravé křídlo

K     D
Autoři a tvůrci zcela nového pohádkového druhu 
představují Dubánky. Poznejte, jak se skamarádili 
s vodníkem Mníkem z rybníka Raubířníka, jak potkali 
Poseidona nebo jak pomohli strašidlu Jakubovi, dra-
kovi Kaštounovi či jelenu Poldovi. Dubánci totiž vždy 
vymyslí neobvyklý způsob řešení na všechny trampo-
ty!
 [ Albatros Media a.s.

10.00–10.50 
 literární kavárna – Pravé křídlo (Balkon vlevo)

       
Vítejte ve školním čtenářském klubu! Ve čtenářském 
workshopu poznáte kluby, kde čtou děti, které dříve 
nečetly. Zjistíte, kde takové kluby jsou, jak fungují, 
kdo do nich chodí a kdo je vede. A  také prožijete 
malou klubovou schůzku na vlastní kůži.
 [ Nová škola, o. p. s.

 P208 – Pravé křídlo

    
Jak se pozná sever, když zrovna nemáte po ruce 
kompas? Jak rozdělat oheň bez sirek a jaké jsou typy 
ohnišť? A co takhle uvázat pořádný uzel, se kterým 
nikdo nehne? Na všechny nástrahy přírody můžete 
vyzrát na workshopu s autory knihy Zápisník malého 
zálesáka!
 [ Albatros Media a.s.

POŘADY PRO DĚTI A MLÁDEŽ
2
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 literární sál – Pravé křídlo

    
Představení dětského vícejazyčného časopisu Kama-
rádi (www.kamaradi.eu) a dalších projektů spojených 
s  národnostními menšinami. Zábavný program pro 
děti školního věku – vyprávění pohádek v různých ja-
zycích, nevšední kvízy a soutěže o hezké ceny.
 [ Spolek Zaedno v rámci kampaně Rosteme s knihou

 sál rosteme s knihoU – Pravé křídlo

I   
Prezentace Centra dětského čtenářství Knihovny Jiří-
ho Mahena v  Brně s  využitím interaktivních prvků 
(magnetické puzzle, pexeso aj.). Součástí je i audio-
vizuální kvíz! Účastníci v něm prokáží své znalosti li-
teratury pro děti a mládež a lásku ke čtení.
 [ Knihovna Jiřího Mahena v Brně v rámci kampaně  
Rosteme s knihou

 P208 – Pravé křídlo

K    M  T
Pojďte společně s  autorem Zdenkem Ležákem po-
křtít nový komiks Marie Terezie! Dobře vládnout totiž 
nemusí jen muži. Marie Terezie všem dokázala, že 
žena na trůnu má stejný respekt jako oni. Poznejte 
významnou českou panovnici v netradičním komikso-
vém zpracování.
 [ Albatros Media a.s.

 P409 – Pravé křídlo

D     C
Křest nové knihy autora oblíbených večerníčků 
a snímků z přírody s uměleckými fotografiemi Taťány 
Typltové. Za účasti ministryně školství Kateřiny Vala-
chové a paní Blanky Stehlíkové. Moderuje Václav 
Žmolík.
 [ Česká televize – Edice ČT

12. 5. pátek
 klUB knižních šamPionů – Pravé křídlo

   K   
Prostor Klub knižních šampionů nabízí malým čtená-
řům i jejich rodičům řadu kreativních i odpočinkových 
aktivit během celého veletrhu. Přijďte nakreslit obrá-
zek své oblíbené knížky, prohlédněte si výstavu, zú-
častněte se výtvarných dílen nebo si jen tak listujte 
knížkami, které zde budou k nahlédnutí.
 [ Svět knihy, s.r.o.

 P208 – Pravé křídlo

M  E    
Zatímco v předcházejícím Mistru E z Edice ČT se čte-
náři učili základům etikety, pokračující (Vel)Mistr E jim 
prozradí, jak si poradit se složitějšími problémy – 
např. s vytahováním se, agresivitou, se závislostmi 
nebo s  pravidly harmonického soužití v  rodině. Na 
setkání dorazí herci Jan Čenský, Markéta Plánková, 
Václav Vydra, Jan Vondráček a další.
 [ Albatros Media a.s.

 sál rosteme s knihoU – Pravé křídlo

 B  D   
Spisovatelka Petra Braunová se dokáže trefit do vku-
su staršího i mladšího čtenáře z  řad dětí. Novinka 
Dům doktora Fišera ale přikove ke knize opravdu ka-
ždého. Nenechte si ujít povídání o napínavém příbě-
hu o tajemné postavě, která toho před sousedstvím 
skrývá víc, než je zdrávo.
 [ Albatros Media a.s.

 aUtorský sál – levé křídlo

T  N   T  C   
Setkání a beseda se spisovatelem a novinářem Tomá-
šem Němečkem a ilustrátorem Tomášem Chludem ke 
knize Tomáš Garrigue Masaryk očima slečny Alice a 
mistra Viktora z edice Mladé fronty Velikáni do kapsy.
 [ Mladá fronta, a.s.

10.00–10.50 
 literární kavárna – Pravé křídlo (Balkon vlevo)

L  K   
Setkání a beseda s Lubomírem Kupčíkem, autorem 
ojedinělé příručky pro malé i velké indiány Indiánská 
kniha – Hau kóla.
 [ Mladá fronta, a.s.

10.00–10.50 
 komorní sál – Pravé křídlo (Balkon vlevo)

K      
Knihovní mazlíček není nějaký Pokémon, kterého si 
chytíte cestou ze školy nebo z práce na ulici. Musíte 
ho k sobě přilákat a pak se o něj starat. Taxonomii 
knihovních mazlíčků a tipy na řádnou péči o ně před-
staví KnN. Lenka H. a OdbKul. Irena Š.
 [ Městská knihovna v Praze

 literární sál – Pravé křídlo

      
Podle čeho porota určí, která kniha je nejlepší? Po-
dle příběhu? Nejvtipnějších ilustrací? Počtu písmen? 
I letos byly Zlatou stuhou oceněny ty nejzajímavější 
tituly z původní české knižní tvorby pro děti. Rozhodli 
se ale porotci správně? Jaké knihy byste vybrali vy?
 [ Česká sekce IBBY
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 l301 – levé křídlo

  S  H  K
Pohádkář a autor Strašidlářů Hynek Klimek zaujme 
napínavým vyprávěním o  neznámých strašidlech 
z českých zemí. Jeho historky, tak jako v knížkách, 
doprovodí svými ilustracemi kreslířka Zdeňka Študla-
rová. Zastavte se s  paní učitelkou a spolužáky na 
pohádku.
 [ Nakladatelský dům GRADA

 l824 – levé křídlo

 
Autogramiáda moderátorů, zákulisí dětské rozhlaso-
vé stanice, překvapení pro děti.
 [ Český rozhlas Rádio Junior

 sál aUdioknih – levé křídlo8
A  
Hry a soutěže o audioknihy, které děti zavedou hlubo-
ko do džungle za chlapcem zvaným Mauglí. Co 
všechno víte o divokých šelmách? Poznali byste je 
podle hlasu a zvuků, které vydávají? A dovedli byste 
je napodobit?
 [ OneHotBook / Asociace vydavatelů audioknih

 P208 – Pravé křídlo

     
Kdo si někdy strašně moc přál psa, ruku nahoru! 
Spisovatelka a vítězka literární soutěže nakladatel-
ství Albatros Lucie Hlavinková ví, jaké to je, a proto 
napsala knížku, která už se nemůže dočkat slavnost-
ního křtu. Na místě samozřejmě nebude chybět ani 
nejlepší přítel člověka. A co takový asistenční pejsek 
dovede? O tom se přesvědčíte na vlastní oči! Možná 
vám svlékne i ponožky.
 [ Albatros Media a.s.

 l301 – levé křídlo

T  N  T  C  L  K  

Autogramiáda dětských autorů a ilustrátorů.
 [ Mladá fronta, a.s.

 P208 – Pravé křídlo7
 E  C   

V Praze je blaze a s knížkou Evy Chupíkové v ní může 
být ještě lépe! Stačí se jen seznámit s tím, co máme 
okolo sebe. Gotika, baroko ani pojem „architektonic-
ký sloh“ totiž nejsou sprostá slova. Zdi pražských 
staveb by mohly vyprávět.
 [ Albatros Media a.s.

 literární sál – Pravé křídlo

     
Hravé povídání o tom, jak se připravuje rozhlasová 
pohádka a kdo všechno se podílí na jejím vzniku. 
Připravila Šárka Fenyková.
 [ Český rozhlas Rádio Junior

11.00–11.50 
 velký sál – střední hala17

     
  B

Beseda s irským spisovatelem, autorem několika 
románů. Nejvíce se proslavil knihou Chlapec v pruho-
vaném pyžamu. Příběh o dvou chlapcích žijících na 
rozdílných stranách plotu koncentračního tábora byl 
přeložen do třiceti jazyků a stal se také filmovou 
předlohou. V letošním roce vychází jeho další román 
Chlapec na vrcholu hory. Moderuje Radek Malý.
Tlumočeno: čeština, angličtina
 [ Svět knihy, s.r.o., Velvyslanectví Irska a Dublin – město 
literatury

 larGe theatre – central hall
B       

  B
An opportunity to meet Irish writer John Boyne. The 
most famous of his several novels is The Boy in the 
Striped Pyjamas, the story of two boys who live on 
opposite sides of the fence of a concentration camp; 
it has been translated into thirty languages and 
adapted for the cinema. John Boyne’s novel The Boy 
at the Top of the Mountain has been published in 
Czech this year. Moderated by Radek Malý.
Interpreted: Czech, English
 [ Svět knihy, s.r.o., Velvyslanectví Irska and Dublin City  
of Literature

11.00–11.50 
 sál rosteme s knihoU – Pravé křídlo3

  
Vyhlášení výsledků a předávání cen literární soutěže 
pořádané v  rámci kampaně na podporu četby knih 
Rosteme s knihou. Vítězné příběhy dětí přečtou Věra 
Hollá a Lukáš Hejlík, který bude pořad zároveň mo-
derovat. Přítomen bude také předseda poroty, spiso-
vatel Martin Vopěnka.
 [ Svět knihy, s.r.o. v rámci kampaně Rosteme s knihou

 aUtorský sál – levé křídlo

S   S   S   
   

Učitelka Lenka Zemanová a ilustrátorka Michaela 
Bergmannová představí příběh o strašpytlovi Stando-
vi, který se skamarádí s  novou žačkou. Děti si se 
Standou zkusí předponostroj i  přehled zákeřných 
dvojic a trojic.
 [ Portál
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 P208 – Pravé křídlo

K  S       
T   A  B
Artur a Bára potřebují mezi spolužáky vypadat nená-
padně. Jsou to totiž tajní špičkoví detektivové, kteří 
za pomoci supermoderních technologií řeší zapeklité 
záhady. Chcete se od nich něco přiučit a procvičit 
své detektivní schopnosti? Odvahu s sebou!
 [ Albatros Media a.s.

 P409 – Pravé křídlo

T    
Autorské čtení a ukázky z knihy Tajemství srdce zařa-
zené do katalogu Nejlepší knihy dětem 2015/2016. 
Autorčin bestseller Chaloupka na vršku v podobě ob-
rázkové knihy. Jak se dělá animovaný film. Moderuje 
Jitka Saturková.
 [ Česká televize – Edice ČT

 l002 – levé křídlo

 L   
Autor dětských knih o oblíbeném skřítku Medovníč-
kovi bude podepisovat svou nejnovější knihu Medov-
níček, Medulka a panenka Rózinka společně s ilust-
rátorkou Zdeňkou Študlarovou.
 [ Nakladatelství Brána

12.00–12.50 
 literární sál – Pravé křídlo1
H    
Beseda s Uri Orlevem, izraelským autorem a nosite-
lem mezinárodní Ceny Hanse Christiana Andersena 
z roku 1996. Napsal více než třicet knih pro čtenáře 
různého věku. Jeho román Běž, chlapče, běž, určený 
dětem, je jedním z titulů letošní soutěže Souboj čte-
nářů, kterou v rámci kampaně Rosteme s knihou 
pořádá Svět knihy, s.r.o. Autor přijíždí na veletrh, aby 
se setkal se svými mladými čtenáři. Moderuje Mar-
tin Vopěnka.
Tlumočeno: čeština, angličtina
 [ Svět knihy, s.r.o. a Velvyslanectví Státu Izrael
 literary theatre – riGht WinG
T          
An opportunity to meet Israeli writer Uri Orlev, author 
of over thirty books for readers of different ages and 
winner of the 1996 Hans Christian Andersen Award. 
His novel for children Run, Boy, Run is one of the 
books chosen for this year’s Readers’ Challenge 
competition, held by BookWorld Ltd. as part of its 
Growing with the Book campaign. The author is at 
the fair to meet his young readers. Moderated by 
Martin Vopěnka.
Interpreted: Czech, English
 [ Svět knihy, s.r.o. and Velvyslanectví Státu Izrael

12.00–12.50 
 sál rosteme s knihoU – Pravé křídlo3
S  N  
Vyhlášení výsledků literární soutěže.
 [ Národní institut pro další vzdělávání

 P208 – Pravé křídlo

K   L   M  D
Cestovatel Emil Holub by letos oslavil 170 let. Neob-
divovali ho jen Češi, které ohromil rozsáhlými sbírka-
mi ze svých cest, ale i samotní Afričané. Proč? Ovlá-
dal totiž lví kouzlo. Pokud chcete jeho tajemství 
odhalit i vy, připojte se k Martině Drijverové.
 [ Albatros Media a.s.

 l003 – levé křídlo7
 B   

Autor knih Chlapec v pruhovaném pyžamu a Chlapec 
na vrcholu hory.
 [ Nakladatelství Slovart, Velvyslanectví Irska a Dublin – město 
literatury

 P208 – Pravé křídlo

A  I  
Holčička Anička už zažila několikero dobrodružství: 
ve městě, na řece, na horách i s cirkusem. Její lite-
rární maminka, oblíbená spisovatelka Ivana Perout-
ková se rozpovídá o jejím nejnovějším, desátém prů-
zkumu, který vedl rovnou do zahrady.
 [ Albatros Media a.s.

13.00–14.50 
 sál rosteme s knihoU – Pravé křídlo3
SOUBO  ČTEN       

 
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 re-
kordních 90 tříd z celé republiky, z nichž 5 nejlepších 
se o vítězství utká ve finálovém souboji přímo před 
zraky publika a odborné poroty. Osobně bude příto-
men izraelský spisovatel Uri Orlev, autor knihy Běž, 
chlapče, běž.
 [ Svět knihy, s.r.o. v rámci kampaně Rosteme s knihou

 P208 – Pravé křídlo

    K  
M  A   
Svět občas dovede být temný a nepřívětivý. O co je to 
horší, když člověku chybí fantazie, se kterou by si ho 
vymaloval do veselejších barev? Holčička Justýnka 
má naštěstí po boku věrného jednorožce Huberta, 
který jí do tajů představivosti zasvětí dřív, než dupne 
podkovou.
 [ Albatros Media a.s.
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 sál rosteme s knihoU – Pravé křídlo

M    M    
Jan Nejedlý představí své dvě antologie novodobé 
dětské lidové slovesnosti. Jaromír Plachý bude naži-
vo ilustrovat všechny ty žertovné rébusy, hádanky, 
písně, jazykové hříčky, škádlivky, pohádky a další, kte-
rými se to v obou knihách jen hemží.
 [ Meander Publishing v rámci kampaně Rosteme s knihou

13. 5. sobota
 klUB knižních šamPionů – Pravé křídlo

   K   
Prostor Klub knižních šampionů nabízí malým čtená-
řům i jejich rodičům řadu kreativních i odpočinkových 
aktivit během celého veletrhu. Přijďte nakreslit obrá-
zek své oblíbené knížky, prohlédněte si výstavu, zú-
častněte se výtvarných dílen nebo si jen tak listujte 
knížkami, které zde budou k nahlédnutí.
 [ Svět knihy, s.r.o.

 sál aUdioknih – levé křídlo8
    L

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 audioknihy / Asociace vydavatelů audioknih

 P108 – Pravé křídlo7
  Č   

   
Účast spisovatele Hynka Klimka.
 [ Mapcentrum

 P208 – Pravé křídlo

D   H  
To není chyták! Harry sice v červenci oslaví 37. naro-
zeniny, ale v červnu uplyne 20 let od doby, kdy se ve 
Velké Británii objevil na pultech Kámen mudrců. Dů-
vod k oslavě dostatečný, no ne? Přijďte si zavzpomí-
nat! Máslový ležák poteče proudem.
 [ Albatros Media a.s.

 s105 – střední hala1
Č    
Aktivity pro nejmenší – vyprávěnky, ruční práce, hry 
a spousta zábavy.
Tlumočeno: čeština, španělština
 [ Velvyslanectví Španělska a Institut Cervantes v Praze
 s105 – central hall
C S    
Activities for the very young – storytelling, han-

dicrafts, games and lots of fun.
Interpreted: Czech, Spanish
 [ Velvyslanectví Španělska and Institut Cervantes v Praze

10.00–11.50 
 klUB knižních šamPionů – Pravé křídlo

DI ADLO ČINEMA  K  
Máte rádi kreslené filmy? A kreslíte rádi? Potom je 
tato animační technika, mimochodem jedna z  nej-
starších, přesně pro vás. Prosvětlovací destička, pa-
píry, barevné tužky – jsme připraveni! A třeba se uká-
že, že ve vás dřímá nový autor večerníčků. Stačí 
trocha trpělivosti a archy papíru pokreslené jednotli-
vými fázemi třeba vaší oblíbené knížky.
 [ Free Cinema o.p.s. v rámci kampaně Rosteme s knihou

 sál rosteme s knihoU – Pravé křídlo

       
D  K
Toník překročil bludný kořen. Pomohou mu panenky 
z květin a skřítci najít cestu zpátky domů? Autorské 
čtení a tvůrčí dílna v  jednom v podání Daniely Kro-
lupperové. Děti se mohou těšit na poznávání rostlin 
a knihy Jde sem lesem z úspěšné řady pohádek.
 [ Portál v rámci kampaně Rosteme s knihou

 P409 – Pravé křídlo

 A  
Výtvarná dílna k pokračování oblíbené knihy Vynález-
ce Alva s autory Klárou Smolíkovou a Jiřím W. Pro-
cházkou a ilustrátorem Luďkem Bártou.
 [ Česká televize – Edice ČT

11.00–17.00 
 Prostor Před Průmyslovým Palácem

 
Oslavte výročí Harryho Pottera pohybem a přijďte si 
zahrát Famfrpál – oblíbenou kolektivní hru Harryho 
Pottera a jeho přátel. Sestavte svůj tým, nebo přijďte 
sami a zahrajte si s ostatními. Každý účastník získá 
čestný certifikát hráče Famfrpálu a ti nejlepší i knižní 
odměnu!
 [ Albatos Media a.s.

 sál aUdioknih – levé křídlo8
D   
Vyzkoušejte si bláznivé vynálezy doktora Proktora na 
vlastní uši i na vlastní kůži. Hry a soutěže o audiok-
nihy umožní dětem otestovat prdící prášek, cestovat 
časem či najít ponožky ukradené mimozemšťany 
a uloupené zlato.
 [ OneHotBook / Asociace vydavatelů audioknih
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 sál rosteme s knihoU – Pravé křídlo

   S
První svazek ediční řady Největší dramatici, věnova-
ný dílu a době Williama Shakespeara, slovem a obra-
zem představí Renáta Fučíková. Nové převyprávění 
dvanácti Shakespearových her renomovaná spisova-
telka a ilustrátorka doplnila historickými vstupy a ná-
paditými ilustracemi.
 [ Vyšehrad, spol. s r.o.

12.00–12.50 
 Pen klUBovna – Pravé křídlo (Balkon vPravo)

A  G
Autorské čtení z dětské knihy Agátka Kulhánková.
 [ České centrum Mezinárodního PEN klubu

 sál aUdioknih – levé křídlo8
   

Představení audioknih z AudioStory pro všechny po-
sluchače, kteří mají rádi pohádky aneb Devatero po-
hádek nejen od Karla Čapka. Účinkují Jindřiška No-
váková, Hana Maciuchová a Jitka Molavcová.
 [ AudioStory s.r.o. / Asociace vydavatelů audioknih

 sál rosteme s knihoU – levé křídlo

Č   
Zachraňme spolu zakletý zámek! Program pro děti 
i dospělé. Křest nové knížky na motivy slovinských 
lidových pohádek od Aleny Vorlíčkové a Petry Řeho-
vé. Společné čtení, pohádkové úkoly, tvoření s ilust-
rátorkami, milí a zajímaví hosté, autogramiáda.
 [ Pohádky pro společné čtení v rámci kampaně Rosteme 
s knihou

13.00–13.50 
 klUB knižních šamPionů – Pravé křídlo

K         

Uvedení nové knihy Ester a Milana Starých, která vy-
chází v dětské edici Políčko. Výtvarná dílna pro děti.
 [ Nakladatelství 65. pole

 P201 – Pravé křídlo

  B     
Novinku z knihovničky pro začínající čtenáře předsta-
ví sám autor. Zveme všechny děti i  jejich rodiče na 
poutavé čtení o pejsku Bafovi, autogramiádu i zábav-
né aktivity s knížkami z edice Čti+ podporující čtení 
s porozuměním.
 [ Nakladatelství Fraus

 P409 – Pravé křídlo

T   L    
Křest nové knihy Sandry Vebrové dovedně propojující 

dobrodružství s poznáváním vesmíru. Soutěž o kni-
hu. Autogramiáda autorky a moderátorů pořadu Tele-
skop Jindřicha Žampy, Matěje Vlčka a Vlaďky Havlíč-
kové. Moderuje Jan Saturka.
 [ Česká televize – Edice ČT

 literární sál – Pravé křídlo

O  B  K    
    M  T

Oblíbená autorka historických knížek s hlavní hrdin-
kou Bárou a jejím Kouzelným atlasem Veronika Válko-
vá představí svou novou knihu o  významné české 
panovnici Marii Terezii, která přesně v sobotu 13. 5. 
oslaví 300 let od svého narození. Pokřtěte s námi 
novinku Císařovna Marie Terezie.
 [ Nakladatelský dům GRADA

 sál rosteme s knihoU – Pravé křídlo

M  M  O T   C
Znáte veselého vikinga a jeho kamarády ze Šeptající-
ho lesa? Že ne? Přijďte se s nimi seznámit! Budeme 
si číst, povídat s autorem Marcinem Mortkou a sou-
těžit o krásně ilustrované knihy o Tappim
(www.tappi.cz). Pro děti od 6 let.
 [ Nakladatelství Host ve spolupráci s Polským institutem

 Fantasy & sci-Fi – Pravé křídlo5
M   O     

 
Mladá česká spisovatelka Marcela Remeňová a její 
hosté pokřtí e-knihy prvních tří dílů úspěšné akční 
fantasy série Osm světů – Seznámení, Včelí lid a Ro-
dina. Navíc má každý návštěvník křtu šanci vyhrát 
jednu ze tří elektronických čteček ve speciální edici 
Osm světů. A jak se stát případným šťastným výher-
cem? Stačí jen přijít.
 [ Beltfilm

 aUtorský sál – levé křídlo

D     T    
 K

Jaromír Konečný představí svou detektivku. V hlavní 
roli šestnáctiletý Leon, právě propuštěný na podmín-
ku. A hned první den na výučním místě v květinářství 
doslova zakopne o mrtvolu – a pro policii je pochopi-
telně podezřelým číslo jedna.
 [ Portál

 s101 – střední hala

M  M   
Autor populárních příběhů pro děti o vikingovi Tappim 
podepisuje své knihy, vydané česky nakladatelstvím 
Host.
 [ Polský institut v Praze
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15.00–15.50 
 klUB knižních šamPionů – Pravé křídlo

K  
Autorka knihy Powertex – dekorace a dárky Hana Ho-
řáková seznámí účastníky s moderní technikou, po-
mocí které lze vytvořit velmi estetické prostorové 
objekty různých rozměrů. Diváci se dozví, jak si vyro-
bit postavu třeba ze starých hadrů, která bude nako-
nec vypadat jako kovová socha. Tato technika potěší 
každého, kdo rád recykluje! Kniha obsahuje i  řadu 
poučných příběhů ze života autorky.
 [ Vydavatelství Zoner Press v rámci kampaně  
Rosteme s knihou

 sál aUdioknih – levé křídlo8
  S   H

V průběhu osmdesáti let vyprávěli Spejbl a Hurvínek 
své veselé příběhy již z  mnoha zvukových nosičů. 
Zveme na setkání s protagonisty Divadla S + H, kteří 
zavzpomínají na vznik některých úspěšných nahrá-
vek. Za účasti Martina Kláska a dalších.
 [ SUPRAPHON / Asociace vydavatelů audioknih

 sál rosteme s knihoU – Pravé křídlo

N    
Povídání o Nejkrásnějších (nejen dětských) českých 
knihách roku 2016 s dílnou zaměřenou na ilustraci. 
Lektoři ukážou dětem oceněné knihy z  posledních 
ročníků a pomohou jim nakreslit si vlastní obrázek 
k vybrané knize.
 [ Památník národního písemnictví v rámci kampaně  
Rosteme s knihou

14. 5. neděle
 klUB knižních šamPionů – Pravé křídlo

   K   
Prostor Klub knižních šampionů nabízí malým čtená-
řům i jejich rodičům řadu kreativních i odpočinkových 
aktivit během celého veletrhu. Přijďte nakreslit obrá-
zek své oblíbené knížky, prohlédněte si výstavu, zú-
častněte se výtvarných dílen nebo si jen tak listujte 
knížkami, které zde budou k nahlédnutí.
 [ Svět knihy, s.r.o.

 P208 – Pravé křídlo

H   
YouTube je otevřený svět, kde najdete všechno. To je 
dost široký pojem, že? Jak se neztratit ve svých ná-
padech? Co má ještě smysl točit a co už ne? Nechte 
si poradit od někoho, pro koho je kamera druhá 
ruka. I holky totiž umí skvěle vlogovat. Účast přislíbi-
ly booktuberky Svět podle Marillee a Molly v knize.
 [ Albatros Media a.s.

 l301 – levé křídlo

H  K    M   
  H

Manželé Marek a Jitka Hladkých píší pro děti krásné 
příběhy. Velkou pohádku o malé víle a Tajemství perga-
menů doplnil Magický autobus. Přijďte si pro autogram 
a poslechněte si veselé čtení herce Václava Kopty.
 [ Nakladatelský dům GRADA

 sál aUdioknih – levé křídlo8
  

Zachraňte Říši Fantazie před upadnutím do Nicoty! Kte-
ré přání byste chtěli vyplnit a jaký příběh zažít? Hry pro 
rozvíjení dětské představivosti a soutěže o audioknihu 
Nekonečný příběh s jeho vypravěčem Janem Vlasákem.
 [ OneHotBook / Asociace vydavatelů audioknih

 P409 – Pravé křídlo

 
Třetí díl zábavné encyklopedie pro zvídavé holky 
a kluky. Autogramiáda autorů Petry Braunové a Tomá-
še Hořavy a moderátorů pořadu Wifina Jakuba, Kari-
ny, Terezy, Matěje a Veroniky. Moderuje Honza Weber.
 [ Česká televize – Edice ČT

 sál rosteme s knihoU – Pravé křídlo

D   
Nedělní oddychová ponožková dílna s  ilustrátorkou 
bestselleru spisovatele Pavla Šruta Lichožrouti – Ga-
linou Miklínovou, která je zároveň výtvarnicí a režisér-
kou stejnojmenného animovaného filmu a tudíž s Li-
chožrouty strávila čtvrtinu svého života a ví o nich už 
úplně všechno. I  to, jak si z  liché ponožky vyrobit 
jednoho z nich. Vhodné pro děti od 8 let. Přijďte včas!
 [ Svět knihy, s.r.o. v rámci kampaně Rosteme s knihou

 P409 – Pravé křídlo

L   A   A  
S Elen Černou a Alešem Valentou o sportování, pořa-
du Lvíčata a nové knize. Soutěž o knihy. Dále účinkují 
ilustrátor Luděk Bárta, několikanásobní mistři světa 
v akrobatickém rokenrolu Roman a Kateřina Kolbovi, 
žákovský taneční pár Sára Švihlíková a Maxim Kolb, 
pětinásobný mistr Evropy a sedminásobný mistr svě-
ta ve footbagu Honza Weber. Moderuje Honza Weber.
 [ Česká televize – Edice ČT

 P201 – Pravé křídlo

E   Č   M
Známá autorka a scenáristka představí spolu s vý-
tvarnicí Galinou Miklínovou nový díl z řady procvičo-
vacích sešitů pro žáky 1. stupně ZŠ. Přijďte s dětmi 
objevit svět čtyř kamarádů z Prasolesa. Čtení, auto-
gramiáda a hravé úkoly pro děti.
 [ Nakladatelství Fraus
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11. 5. čtvrtek
12.00–12.50 
 literární kavárna – Pravé křídlo (Balkon vlevo)

N   
Knihkupecká komise Svazu českých knihkupců a na-
kladatelů zve na přátelské setkání, na němž budou 
diskutovány aktuální problémy dnešního knihkupec-
kého života. Současně bude představena nová podo-
ba Knihkupeckého žebříčku SČKN.
 [ Svaz českých knihkupců a nakladatelů

 literární sál – Pravé křídlo

S     
 M   

V rámci slavnostního vyhlášení výsledků v pořadí již 
19. ročníku soutěže Mapa roku budou autorům a vy-
davatelům předána ocenění odborné komise České 
kartografické společnosti za nejlepší česká kartogra-
fická díla vydaná v roce 2016.
 [ Česká kartografická společnost

 aUtorský sál – levé křídlo

  M   
Předávání výročních cen Mladé fronty za rok 2016 
moderuje a hudbou doprovází Jan Burian.
 [ Mladá fronta, a.s.

 l604 – levé křídlo

   
Předávání výročních nakladatelských cen za rok 
2016. Ceny budou vyhlášeny v kategoriích: původní 
práce, překlad, výtvarné zpracování knihy a zvláštní 
cena nakladatelství Vyšehrad. Autogramiáda vyzna-
menaných autorů a malé občerstvení.
 [ Vyšehrad, spol. s r.o.

 sál aUdioknih – levé křídlo8
D   
Na předání Diamantové desky Supraphonu za nahráv-
ky Jana Wericha byli pozváni všichni, kteří se o zveřej-
nění jeho díla zasloužili: J. Borovička, O. Suchý, F. Cin-
ger, G. Gössel, J. Lada, R. Ferklová a Werichovci.
 [ SUPRAPHON / Asociace vydavatelů audioknih

 velký sál – střední hala

C   O
Svaz českých knihkupců a nakladatelů pořádá slav-
nostní vyhlášení vítěze letošního ročníku Ceny Jiřího 

Ortena. V tomto roce budou ceny vyhlášeny s pomo-
cí souboru Divadla Radar.
 [ Svaz českých knihkupců a nakladatelů

 sál rosteme s knihoU – Pravé křídlo

  C  Č   
S   Č   

Ocenění jsou udělována nejlepším prozaickým novin-
kám předchozího roku. Díky mezinárodnímu rozměru 
ceny mají vítězná díla usnadněnou cestu k překlado-
vým vydáním v zahraničí.
 [ Cena Česká kniha, z.s.

12. 5. pátek
11.00–11.50 
 sál rosteme s knihoU – Pravé křídlo2

  
Vyhlášení výsledků a předávání cen literární soutěže 
pořádané v  rámci kampaně na podporu četby knih 
Rosteme s knihou. Vítězné příběhy dětí přečtou Věra 
Hollá a Lukáš Hejlík, který bude pořad zároveň mo-
derovat. Přítomen bude také předseda poroty, spiso-
vatel Martin Vopěnka.
 [ Svět knihy, s.r.o. v rámci kampaně Rosteme s knihou

12.00–12.50 
 sál rosteme s knihoU – Pravé křídlo2
S  N  
Vyhlášení výsledků literární soutěže.
 [ Národní institut pro další vzdělávání

 velký sál – střední hala8
O  A   
Asociace vydavatelů audioknih vyhlašuje výsledky 
4. ročníku ankety O2 Audiokniha roku v devíti katego-
riích: nejlepší audiokniha pro děti, interpret, inter-
pretka, četba, dramatizace, obal, mluvené slovo 
mimo kategorie, zvláštní cena AVA a absolutní vítěz. 
Program uvádí herec Jan Jiráň. Hosté: Igor Bareš, 
Taťjana Medvecká, Jiří Lábus, Jiří Vyorálek a další 
úspěšní interpreti.
 [ Asociace vydavatelů audioknih, z. s.

13.00–14.50 
 sál rosteme s knihoU – Pravé křídlo2
SOUBO  ČTEN       

 
Finálové kolo soutěže, kterou pro šesté třídy základ-

UDÍLENÍ CEN A SOUTĚŽE
3
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ních škol vyhlašuje Svět knihy, s.r.o. v rámci kampa-
ně Rosteme s knihou. Online kola se zúčastnilo re-
kordních 90 tříd z celé republiky, z nichž 5 nejlepších 
se o vítězství utká ve finálovém souboji přímo před 
zraky publika a odborné poroty. Osobně bude příto-
men izraelský spisovatel Uri Orlev, autor knihy Běž, 
chlapče, běž.
 [ Svět knihy, s.r.o. v rámci kampaně Rosteme s knihou

 literární sál – Pravé křídlo

S   
Vyhlášení výsledků a předání cen 24. 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

 literární sál – Pravé křídlo1
S   C   T
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 2017 cenu obdrží Edgar de 
Bruin. Laudatio přednese spisovatel Jáchym Topol. 
Pořad moderuje David Vaughan.
Tlumočeno: čeština, angličita
 [ Svět knihy, s.r.o.
 literary theatre – riGht WinG

 T  A   
The Jiri Theiner Award is conferred by Book World 
Ltd. to a living person or active institution that by 
his/her/its work has made a significant contribution 
to the dissemination and promotion of Czech litera-
ture abroad. Pavel Theiner, son of Jiří (George) Thei-
ner is a permanent, honorary member of the commi-
ttee and donor of the financial award. The 2017 
award will go to Edgar de Bruin. The laudation spe-
ech will be given by writer Jáchym Topol. Moderated 
by David Vaughan.
Interprete: Czech, English
 [ Svět knihy, s.r.o.

 velký sál – střední hala

A  S
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

 literární sál – Pravé křídlo

    C   
M  I    
Pořad moderuje Václav Moravec.
 [ Klub autorů literatury faktu

13. 5. sobota
 velký sál – střední hala5

 C  A    
  

Dvacátý druhý ročník Cen Akademie science fiction, 
fantasy a hororu zhodnotí díla česko-slovenských 
i  zahraničních autorů, vybere nejzdařilejší překlad, 
nejlepší ilustraci či obálku a zvolí Knihu roku 2016. 
Ceny předají významné osobnosti žánrů science-fic-
tion, fantasy a hororu.
 [ Akademie science fiction, fantasy a hororu

17.00–17.50 
 laPidáriUm – výstaviště Praha holešovice

S    C  EU 
 

Cenu Evropské unie za literaturu uděluje od roku 2009 
Evropská komise, Rada evropských spisova telů, Fede-
race evropských nakladatelů a Evropská federace knih-
kupců dílům z oblasti krásné literatury a jejich hlavním 
cílem je zviditelnit autory na mezinárodním knižním 
trhu, propagovat kulturu jednotlivých států a podporo-
vat mezikulturní dialog. 22. dubna 2017 bude vyhlášen 
také český laureát EUPL 2017. Na veletrhu jej předsta-
ví předseda letošní české poroty Tomáš Kubíček.
 [ Svaz českých knihkupců a nakladatelů

14. 5. neděle
 P 208 – Pravé křídlo

      
H  
Vyhlášení soutěže nakladatelství Fragment. 
 [ Albatros Media a.s.

 literární sál – Pravé křídlo

D    
Komponovaný pořad se slavnostním vyhlášením vítě-
zů soutěže o nejzdařilejší překlad slovenského textu 
do češtiny. Soutěžící pracovali s úryvkem z knihy Vte-
dy v Lošonci. Via Lošonc Petra Balka, která získala 
cenu čtenářů 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.
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12. 5. pátek
 vaříme s knihoU – Foyer

  H  
Byliny, zdraví a inspirace přírodou i lidovými tradice-
mi. Kateřina Winterová a Linda Rybová připraví ukáz-
ku ze čtvrtého dílu kuchařského bestselleru. Mode-
ruje Jana Havrdová.
 [ Česká televize – Edice ČT

 vaříme s knihoU – Foyer

C   A   D   
Naučte se péct domácí kváskový chleba – je to snaz-
ší, než si myslíte. Autorka knihy Gabriela Hradecká 
vás naučí péct po domácku to nejlahodnější pečivo, 
zadělávat těsto i starat se o svůj vlastní kvásek.
 [ Albatros Media a.s.

 vaříme s knihoU – Foyer

    
Vítejte ve světě, kde se fortel a vzpomínky na dětství 
mísí s potřebami nové doby – Remoska je s vámi již 
60 let! Představíme vám kuchařku Remoska Recepty 
a ochutnáte čerstvě uvařená zdravá jídla. S  Re-
moskou je každý šéfkuchařem.
 [ Remoska s.r.o.

 vaříme s knihoU – Foyer7
O  B   
Exotickou Brazílii představují dvě nové publikace: 
Brasília – město – sen a Brazílie, návod k použití. Vy-
chutnejte si je v kombinaci s plněnými tapiokovými 
plackami a pravou brazilskou kávou. Vaří autor „ná-
vodu na Brazílii“ Pavel Šembera.
 [ TITANIC

 vaříme s knihoU – Foyer

L   E   
Vychutnejte si další várku úžasných a zdravých re-
ceptů Elly Woodward. Kniha je plná nápadů a inspira-
cí pro každou příležitost: slavnostní hostiny, oslavy 
narozenin, pikniky, firemní večírky i svatby. Kniha je 
určena každému, kdo preferuje zdravý životní styl 
a rád jí s přáteli a rodinou.
 [ Knihy Omega

 vaříme s knihoU – Foyer

    D  L
Dá se u vaření relaxovat? Jak na to, vám názorně 
předvede autorka knihy Makrobiotické nedělní vaření 
Dagmar Lužná. Představí další vydání této oblíbené 
knihy, která přináší inspiraci, jak společně změnit 
způsob přípravy nedělního oběda v zábavu a pochut-
nat si na pokrmech prověřených letitými zkušenost-
mi autorky. Kniha nabízí zajímavé a chutné recepty 
na každou neděli v roce – můžete si uvařit podle 
ročních období, připravit chutné jídlo podle makrobio-
tických zásad z přirozených potravin, tedy plodů, kte-
ré pole a zahrady kolem nás nabízejí ke sklizni 
a k sezónnímu zpracování. Autorka přímo předvede 
některý ze svých zdravých receptů a součsně pro-
běhne křest knihy i autogramiáda. 
 [ ANAG

13. 5. sobota
 vaříme s knihoU – Foyer

       
 

Polévky, to je světový hit, nový trend – říká se mu 
SOUPING a BOWLING. Ale i naše babičky věděly, že 
POLÉVKA JE GRUNT! Přijďte ochutnat naše úžasné 
polévky pro celou rodinu, ale i teplá smoothies, po-
wer food a mnoho dalšího z naší pokladnice zdravé 
výživy.
 [ Medica Publishing – Pavla Momčilová

 vaříme s knihoU – Foyer

    
Vítejte ve světě, kde se fortel a vzpomínky na dětství 
mísí s potřebami nové doby – Remoska je s vámi již 
60 let! Představíme vám kuchařku Remoska Recepty 
a ochutnáte čerstvě uvařená zdravá jídla. S  Re-
moskou je každý šéfkuchařem.
 [ Remoska s.r.o.

 vaříme s knihoU – Foyer

L   E   
Vychutnejte si další várku úžasných a zdravých re-
ceptů Elly Woodward. Kniha je plná nápadů a inspira-
cí pro každou příležitost: slavnostní hostiny, oslavy 

VAŘÍME S KNIHOU
4
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narozenin, pikniky, firemní večírky i svatby. Kniha je 
určena každému, kdo preferuje zdravý životní styl 
a rád jí s přáteli a rodinou.
 [ Knihy Omega

 vaříme s knihoU – Foyer

  T   
Seznamte se s  unikátní knižní Pivařkou, která vás 
provede tajemstvím domácího pivovarství. Přijďte se 
dozvědět více o domácím vaření piva a vzniku jedi-
nečné „kuchařky“. Akce je spojena s  ochutnávkou 
domácích pivních speciálů.
 [ Nakladatelství JOTA

 l410 – levé křídlo

  
Autogramiáda k unikátní knize Pivařka, která vás pro-
vede tajemstvím domácího pivovarství. Přijďte se 
dozvědět více o domácím vaření piva a vzniku této 
jedinečné „kuchařky“.
 [ Nakladatelství JOTA

 vaříme s knihoU – Foyer

  S   
M
Jak si připravit skvělou pečenou cizrnu, batátové hra-
nolky v  netradičním koření, pastinákové lupínky 
s  mořskou solí nebo různé bezlepkové sladkosti 
a svačinky? Ukáže Lucie Tomášková Beyerová – šéf-
ka teplické bio restaurace Zahrada, která pravidelně 
vaří v pořadu Sama doma na ČT.
 [ Metafora
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OHN BOYNE 
 IRSKO � IRELAND � *1971

12. 5. � 11.00 � Velký sál
12. 5. � 12.30 � l003
12. 5. � 17.30 � Památník šoa, 
                         Bubenská 1, Praha 7

John Boyne patří k nejznámějším 
a nejoceňovanějším irským spisovatelům. Vystudo-
val anglickou literaturu v Dublinu a tvůrčí psaní na 
University of East Anglia v Norwichi, kde také získal 
prestižní cenu Curtis Brown Award. Je autorem desít-
ky románů pro dospělé a pěti knih pro děti a mládež. 
Mezi ně patří i mezinárodní bestseller Chlapec v pru-
hovaném pyžamu (Slovart) – příběh o síle přátelství 
a  nevinnosti ve světě barbarství, který  se v  roce 
2008 dočkal i filmového zpracování. Jeho knihy byly 
dosud přeloženy do 51 jazyků. Za svou tvorbu získal 
John Boyne několik literárních cen a v  roce 2015 
také čestný doktorát na University of East Anglia, 
kde dnes pomáhá nadaným studentům formou sti-
pendia. Kromě vlastní tvorby působí jako recenzent 
pro Irish Times a porotce několika literárních soutě-
ží. Žije v Dublinu.

John Boyne is one of the Ireland’s best-known and 
most highly appreciated writers. He graduated in 
English in Dublin and Creative Writing at the Univer-
sity of East Anglia in Norwich, where he won the 
prestigious Curtis Brown Award. He is the author of 
ten novels for adults and five books for younger 
readers. These include the international bestseller 
The Boy in the Striped Pyjamas (Slovart), a story of 
great friendship and innocence in a barbaric world, 
which was made into a film in 2008. John Boyne’s 
books have been translated into 51 languages. The 
winner of several literature prizes, in 2015 he was 
awarded an honorary doctorate by the University of 
East Anglia, where he now provides assistance to 
gifted students in the form of scholarships. He also 
writes reviews for The Irish Times and is on the jury 
of a number of literature prizes. He lives in Dublin.
 [ foto archiv autora

DE B UIN EDGA  
 NIZOZEMSKO � NETHERLANDS �  
 *1958

11. 5. � 15.00 � literární sál
12. 5. � 15.00 � literární sál

Absolvent Amsterodamské univer-
zity v oboru český jazyk a literatu-

ra, je překladatel a literární agent. Do nizozemštiny 
přeložil téměř padesát knižních titulů a kromě toho 
v menší míře i povídky, divadelní tvorbu a poezii. V ni-
zozemské jazykové oblasti, která v Evropě kromě Ni-
zozemska zahrnuje i  vlámskou část Belgie, uvedl 

autory jako Petra Hůlová, Jáchym Topol, Patrik Ouřed-
ník, Marek Šindelka nebo Markéta Pilátová. Pro na-
kladatelství Voetnoot řídí edici Moldaviet (Vltavín) 
zaměřenou na krátké české prózy – od klasiky po 
současné autory. Vedl také kurs literárního překládá-
ní z češtiny na amsterodamské překladatelské škole 
VertalersVakschool. Za překlad románu Jáchyma To-
pola Kloktat dehet (Spoelen met teerzeep) získal 
v  roce 2007 cenu Aleidy Schotové (pro překlad ze 
slovanských literatur). V roce 2008 mu za šíření čes-
ké literatury v cizině udělila Obec spisovatelů cenu 
Premia Bohemica. Jako „vyslanec české literatury“ 
v nizozemské jazykové oblasti byl v roce 2015 odmě-
něn překladatelskou cenou Nizozemského literární-
ho fondu (Letterenfonds Vertaalprijs). S manželkou 
Magdou de Bruin Hüblovou založil v roce 2003 lite-
rární agenturu Pluh, která zastupuje světová překla-
datelská práva tuctu českých autorů. Za dobu trvání 
agentura zprostředkovala zahraniční vydání několika 
set českých titulů po celém světě.

Edgar de Bruin graduated in Czech Language and 
Literature from the University of Amsterdam. He is a 
translator and literary agent. He has translated al-
most fifty books into Dutch, plus some short stories, 
drama and poetry. In the Dutch language area, which 
comprises Flanders (Belgium) as well as the Nether-
lands, he has introduced authors such as Petra 
Hůlová, Jáchym Topol, Patrik Ouředník, Marek 
Šindelka and Markéta Pilátová. For Voetnoot publish-
ers, he manages the Moldaviet (Moldavite) series, 
the focus of which is short Czech fiction (classic and 
contemporary). He is an erstwhile teacher of literary 
translation from the Czech at the Vertalersvakschool 
in Amsterdam. In 2007, he was awarded the Aleida 
Schot Prize (for translation from Slavonic literature) 
for Spoelen met teerzeep, his translation of Jáchym 
Topol’s novel Kloktat dehet (Gargling with Tar). In 
2008, the Society of Czech Writers awarded him the 
Premia Bohemica Prize for dissemination of Czech 
literature abroad. As an “ambassador for Czech lit-
erature” in the Netherlands, Edgar de Bruin received 
Letterenfonds Vertaalprijs (the translation prize of 
the Dutch Foundation for Literature) in 2015. In 
2003, Edgar de Bruin and his wife Magda de Bruin 
Hüblová established the Pluh literary agency, which 
represents over a dozen Czech authors and arrang-
es their publishing rights abroad. Since its founding, 
the agency has provided for the publication of sev-
eral hundred Czech books, in countries all over the 
world.
 [ foto archiv autora
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AT ICK DECLE CK 
 BELGIE � BELGIUM � *1953

11. 5. � 16.30 � lapidárium
12. 5. � 13.00 � literární kavárna
12. 5. � 14.00 � l210

Autor je belgický filozof, antropo-
log, psychoanalytik a spisovatel. 

Zabývá se tématy jako jsou desocializace, bezdomo-
vectví nebo alkoholismus. Je autorem jednoho z nej-
významnějších děl současné antropologie Les 
naufragés (Ztroskotanci, 2001). Česky vyšla jeho 
sbírka povídek z  roku 2004 Tábor Radostné vědy 
(Dauphin 2008). Autor přijíždí na veletrh Svět knihy 
Praha 2017 na pozvání organizace Zastoupení Va-
lonsko-Brusel v Praze představit české vydání romá-
nu Běsi, co mě sužují (2012), za který získal belgic-
kou cenu Prix Victor-Rossel. Jedinou hrdinkou 
i základní zápletkou tohoto pozoruhodného románu 
je psychoanalýza. Knihu vydává nakladatelství Host.

Patrick Declerck is a Belgian philosopher, anthropol-
ogist, psychoanalyst and writer who addresses is-
sues such as desocialization, homelessness and 
alcoholism. He is the author of Les naufragés (The 
Shipwrecked, 2011), one of the most important re-
cent works of anthropology. A collection of his short 
stories was published in Czech by Dauphin in 2008. 
Patrick Declerck has been invited to Book World by 
the Diplomatic Mission of Wallonia-Brussels in 
Prague to introduce his novel Demons That Afflict Me 
(2012) for which he was awarded Belgium’s Prix 
Victor-Rossel. The only hero and main thread of this 
remarkable novel is psychoanalysis itself. It is pub-
lished in Czech by Host.
 [ foto Catherine Hélie / Editions Gallimard

OLGA LO  
 RAKOUSKO � AUSTRIA � *1968

12. 5. � 15.00 � literární kavárna
12. 5. � 16.00 � s119

Autorka studovala fyziku a dějiny 
umění ve Štýrském Hradci, poté 
pracovala v oblasti multimédií. Od 

roku 2004 je spisovatelkou na volné noze. Je nosi-
telkou četných ocenění, mj. Ceny Antona Wildganse 
(2012) a Ceny Vezy Canettiové (2014). Její román 
Kollateralschaden (2008) byl nominován na Němec-
kou knižní cenu. V románu Ich in Gelb se vypravěčka 
v první osobě prosadí pod jménem nextGirl coby blo-
ggerka módy s pěkně proříznutými ústy, jež své sou-
dy píše bez obalu. Současně sledujeme příběh mód-
ního návrháře Josefa, který v Muzeu pro dějiny umění 
plánuje velkou show s modelkou Biancou. V Biančin-
ných střevech ale počíná růst monstrózní červ.

Author studied physics and art history in Graz, after 
which she worked in the field of multimedia. She has 
been a freelance writer since 2004. She has won 
numerous awards, including the Anton Wildgans 
Prize (2012) and the Veza Canetti Award (2014). Her 
novel Kollateralschaden (2009) was shortlisted for 
the German Book Prize. In the novel Ich in Gelb, the 
first-person narrator makes an impression as a loud-
mouthed blogger on fashion who calls herself next-
Girl and writes exactly what she thinks. Meanwhile, 
the fashion designer Josef is planning a big show at 
the Museum of Art History, featuring the model Bi-
anca. The problem is, a monstrous worm has begun 
to grow in Bianca’s gut.
 [ foto Lisa Rastl

DANIEL GOETSCH 
 ŠVýCARSKO � SWITZERLAND �  
 *1968

12. 5. � 16.00 � literární kavárna
12. 5. � 17.00 � s119

Spisovatel Daniel Goetsch se na-
rodil v Curychu, od roku 2004 žije 

v Berlíně. Po studiu práv napsal několik divadelních 
a rozhlasových her. Od roku 1999 vydává prózu, mj. 
romány Aspartam, X, Ben Kader, Herz aus Sand. 
V  roce 2016 vyšel jeho nejnovější román Ein Nie-
mand (Nikdo), který se z velké části odehrává v Pra-
ze. Tom Kulisch, hlavní postava knihy, se zcela náho-
dou stane svědkem smrtelné dopravní nehody. 
Přivolanou lékařkou je považován za bratra zemřelé-
ho. To je impulsem k úniku z jeho současného živo-
ta. Překvapivě lehce se stává Ionem, žije v jeho praž-
ském bytě a stýká se s  jeho přáteli. Ionův život je 
lákavý, skrývá ale tajemství, která postupně vyplou-
vají na povrch. Má ještě Tom čas vrátit se ke staré-
mu životu? Čas se krátí a zdá se, že není cesty zpět.

Writer Daniel Goetsch was born in Zürich; he has 
lived in Berlin since 2004. Having studied Law, he 
went on to write several stage and radio plays. His 
fiction has been published since 1999; his novels 
include Aspartam, X, Ben Kader and Herz aus Sand 
(Heart of Sand). His latest novel Ein Niemand (A No-
body), a large part of which is set in Prague, ap-
peared in 2016. Tom Kulisch, the book’s main char-
acter, is a chance witness to a fatal traffic accident. 
When the doctor summoned to the scene mistakes 
him for the brother of the deceased, he is presented 
with an opportunity to flee the life he is leading. With 
surprising ease, he becomes Ion, lives in Ion’s 
Prague apartment and socializes with his friends. 
Although Ion’s life is attractive, it has a secret that 
gradually comes to the surface. Is it still possible for 
Tom to return to his old life? Time is short and it 
seems that there is no way back.
 [ foto Hauschild Annette
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AND E  HA ISON 
 VELKá BRITáNIE � GREAT BRITAIN

11. 5. � 14.00 � lapidárium

Andrew Harrison je odborný asis-
tent na katedře anglické literatury 
a ředitel D. H. Lawrence Research 
Centre na univerzitě v Nottingha-

mu. O Lawrencovi publikoval celou řadu textů, mimo 
jiné The Life of D. H. Lawrence: A Critical Biography 
(Wiley-Blackwell, 2016).

Andrew Harrison is an Assistant Professor of English 
Literature and Director of the D. H. Lawrence Re-
search Centre at the University of Nottingham. He 
has published extensively on Lawrence and is the 
author of The Life of D. H. Lawrence: A Critical Biogra-
phy (Wiley-Blackwell, 2016).
 [ foto archiv autora

CO INNE HO MANN 
ŠVýCARSKO � SWITZERLAND � *1960

12. 5. � 12.00 � Velký sál
12. 5. � 13.00 � s205

Autorka se narodila jako dítě fran-
couzské matky a německého otce 
ve Frauenfeldu ve švýcarském kan-

tonu Thurgau. Její kniha Bílá Masajka, autentický pří-
běh o době strávené v Keni, se stal mezinárodním 
bestsellerem, který byl přeložen do více než 20 jazy-
ků a navíc zfilmován. V dalších pokračováních Zpátky 
z Afriky a Shledání v Barsaloi autorka popisuje své 
nové začátky po návratu do Švýcarska i to, jak se po 
čtrnácti letech do Keni u příležitosti natáčení filmu 
znovu podívala. Se svým keňským manželem je roz-
vedená, ale dodnes zůstává s bývalou rodinou v pí-
semném styku a na dálku ji finančně podporuje. 
V současnosti žije se svou již dospělou dcerou Napi-
rai u Luganského jezera. Euromedia Group v květnu 
2017 vydává autorčinu novou knihu Dívka se žirafím 
krkem.

Corinne Hofmann was born in Frauenfeld in the 
Swiss canton of Thurgau to a French mother and 
a German father. Her memoir The White Masai, which 
tells the story of her time in Kenya, became an inter-
national bestseller; it has been translated into more 
than 20 languages and adapted for the cinema. In 
her later memoirs Back from Africa and Reunion in 
Barsaloi she describes starting anew on returning to 
Switzerland and how she returned to Kenya fourteen 
years after leaving it for the making a film. Although 
she and her Kenyan husband are divorced, she con-
tinues to correspond with her former family and sup-
port them financially. She now lives with her adult 
daughter Napirai near Lake Lugano. The Euromedia 

Group will publish Corinne Hofmann’s new book The 
Girl with the Giraffe Neck in May 2017.
 [ foto archiv autora

ANTON HYKISCH 
 SLOVENSKO � SLOVAKIA � *1932

13. 5. � 13.00 � komorní sál

Slovenský prozaik, esejista, autor 
literatúry faktu. Študoval na VŠE 
v Bratislave. V rokoch 1962–1969 
pôsobil ako redaktor Čs. rozhlasu. 

Po okupácii Československa roku 1968 nesmel pre 
svoje politické postoje publikovať. Od roku 1988 bol 
ekonomickým námestníkom vydavateľstva Mladé 
letá, neskôr jeho riaditeľom, v  rokoch 1992–1997 
veľvyslancom SR v  Kanade. Medzi čitateľsky najú-
spešnejšie knihy patria historické romány Čas maj-
strov (1981) a Milujte kráľovnú (2003). V oboch vy-
chádza z  dobových pramenných materiálov. V  roku 
2009 sa prezentoval románom Rozkoše dávnych 
čias, v  ktorom sa vracia k  udalostiam roku 1968. 
Roku 2012 vydal knihu spomienok na rodné mesto 
Moja Štiavnica. Najnovšou knihou je historický ro-
mán Verte cisárovi (2016), ktorý vychádza v českom 
preklade vo vydavateľstve Host. Jeho diela vyšli v ne-
mčine, angličtine, arabčine, maďarčine, poľštine, 
bulharčine.

Slovak novelist, essayist and nonfiction author. Hav-
ing studied at the University of Economics in Bratis-
lava, from 1962 to 1969 he was on the staff of 
Czechoslovak Radio. Following the occupation of 
Czechoslovakia in 1968, he was placed under a pub-
lishing ban for his political views. From 1988 he was 
an economic director then a managing director of 
the publishing house Mladé letá; from 1992 to 
1997 he was an Ambassador of the Slovak Republic 
to Canada. His most popular books with readers in-
clude the historical novels Čas majstrov (The Time of 
the Masters, 1981) and  Milujte kráľovnú (Love the 
Queen, 2003), both of which are based on historical 
source materials. His novel Rozkoše dávnych čias 
(The Pleasures of Yesteryear), which returns to the 
events of 1968, was published in 2009. Moja 
Štiavnica (My Štiavnica), a memoir about his home 
town, appeared in 2012. His latest book Verte 
cisárovi (Trust the Emperor, 2016) is about to be 
published by Host in a Czech translation. His works 
have appeared in German, English, Arabic, Hungari-
an, Polish and Bulgarian.
 [ foto archiv autora
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LIAO I U 
 ČíNA � CHINA � *1958

13. 5. � 12.30 � lapidárium
14. 5. � 19.00 � dox, Poupětova 1, 
                         Praha 7

Čínský Solženicyn, prozaik, hudeb-
ník a básník. Po událostech na 

náměstí Tchien-an-men napsal dlouhou báseň po-
jmenovanou Masakr, za kterou byl zatčen a na čtyři 
roky uvězněn. Za mřížemi začal sbírat životní příběhy 
svých spoluvězňů, které později zpracoval v  knize 
Testimonials (Svědectví). Po propuštění nepřestal být 
sledován. Žil jako bezdomovec a posléze napsal kni-
hu Hovory se spodinou, která vyšla na Tchaj-wanu, ale 
v pevninské Číně byla zakázána. V roce 2008 pode-
psal Chartu 08, požadující svobodu a demokracii 
v Číně. V roce 2011 Čínu ilegálně opustil a získal azyl 
v Německu. V češtině vyšly jeho knihy Hovory se spo-
dinou. Dvacet pět osudů z okraje čínské společnosti a 
Kulky a opium – Život a smrt na náměstí Nebeského 
klidu v nakladatelství Mladá fronta. Autor žije v exilu.

Liao Yiwu, known as the Chinese Solzhenitsyn, is 
a novelist, musician and poet. After the Tiananmen 
Square protests, Yiwu composed a long poem enti-
tled Massacre, for which he was arrested and jailed 
for four years. During his time in prison he started 
collecting stories from other prisoners, which would 
later become his book Testimonials. Once free – but 
still under surveillance – he lived homeless and 
wrote Interviews with People from the Bottom Rung 
of Society, which was banned in mainland China but 
published in Taiwan. In 2008, he signed Charter 08, 
which demands freedom and democracy in China. In 
2011, he left China illegally, finding asylum in Ger-
many. Czechs can read his books Hovory se spodi-
nou. Dvacet pět osudů z  okraje čínské společnosti 
a Kulky a opium – Život a smrt na náměstí Nebeského 
klidu, published by Mladá fronta. Liao Yiwu lives in 
exile in Germany.
 [ foto archiv autora

U I  I D YK 
 UKRAJINA � UKRAINE � *1962

11. 5. � 15.00 � lapidárium
11. 5. � 20.30 � klubovna – Generála 
                         Píky 26, Praha 6

Jeden z  nejznámějších ukrajin-
ských spisovatelů Jurij Izdryk je 

prozaik, básník, výtvarník, hudebník a kritik. Je auto-
rem mnoha básnických sbírek (mimo jiné Stanislav 
a jeho 11 osvoboditelů, Izdryk Ju, Po próze, Kalendář 
lásky) a románů (Ostrov Krk, Wojcek a Dvojitý Leon). 
Je zakladatelem a editorem magazínu o  literatuře 
a umění Četver. V roce 2010 založil spolu s básní-

kem Hryhorijem Semenčukem hudební projekt 
DRUMTYATR. Jeho práce byly přeloženy do polštiny, 
angličtiny, ruštiny a němčiny. Izdryk je držitelem ceny 
BBC za knihu roku 2009. Žije v Kaluši.

One of the best-known Ukrainian writers, Juri Izdryk 
is a novelist, poet, artist, musician and critic. He is 
the author of various poetry collections (Stanislav 
and Its 11 Liberators, Izdryk Yu, After the Prose, Cal-
endar of Love among others) and novels (The Island 
of Krk, Wozzeck and Double Leon). He is the editor 
and founder of the literary and art magazine Chetver. 
In 2010, he founded the DRUMTYATR music project 
with the poet Grigory Semenchuk. His work has 
been translated into Polish, English, Russian and 
German. He is the winner of the BBC Book of the 
Year 2009. He lives in Kalush.
 [ foto archiv autora

MATTHE  L  OCKE S 
 USA

11. 5. � 19.00 � dox, Poupětova 1, 
                         Praha 7

Matthew L. Jockers je docentem 
anglického jazyka a  literatury, sti-
pendista nadace Susan J. Rosow-

ski a  proděkan pro výzkum a globální partnerskou 
spolupráci na fakultě umění a věd Nebrasské univer-
zity. Působí jako vědecký pracovník v Centru pro digi-
tální výzkum v humanitních vědách a jako ředitel 
Nebrasské literární laboratoře. Je odborníkem na 
výpočetní postupy aplikované na studium literatury, 
zejména na velké literární soubory. V letech 2014 až 
2015 působil jako softwarový technik a hlavní vý-
zkumný pracovník v oblasti zpracování elektronických 
knih u společnosti Apple Computer v Kalifornii. Je 
autorem mnoha článků o počítačové analýze textu. 
Mezi jeho knihy patří Macroanalysis: Digital Methods 
and Literary History (Makroanalýza: Digitální metody 
a literární historie, UIUC Press 2013), Text Analysis 
with R for Students of Literature (Analýza textu pro 
studenty literatury pomocí programovacího jazyka R) 
a spolu s Jodie Archer The Bestseller Code: Anatomy 
of the Blockbuster Novel (Šifra mistrů bestselleru: 
Anatomie trháku, St. Martins 2016). Jeho výzkum byl 
publikován v akademickém i populárním tisku, včet-
ně samostatných článků v The Wall Street Journal, 
The New York Times, Nature, The Chronicle of Higher 
Education, Wired, New Scientist, Smithsonian, NBC 
News a mnoha dalších tiskovinách a médiích. 

Matthew L. Jockers is the Susan J. Rosowski Associ-
ate Professor of English and Associate Dean for Re-
search and Partnerships in the College of Arts and 
Sciences at the University of Nebraska. He is a Fac-
ulty Fellow in the Center for Digital Research in the 
Humanities and Director of the Nebraska Literary 
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Lab. Jockers’s is an expert on computational ap-
proaches to the study of literature, especially large 
collections of literature. In 2014–2015 he worked 
as software engineer and principal research scien-
tist in iBooks engineering at Apple Computer in Cali-
fornia. He has authored many articles on computa-
tional text analysis. His books include Macroanalysis: 
Digital Methods and Literary History (UIUC Press 
2013), Text Analysis with R for Students of Literature 
and, with Jodie Archer, The Bestseller Code: Anatomy 
of the Blockbuster Novel (St. Martins 2016). His re-
search has been profiled in the academic and main 
stream press including features in The Wall Street 
Journal, The New York Times, Nature, The Chronicle 
of Higher Education, Wired, New Scientist, Smithso-
nian, NBC News and many others.
 [ foto archiv autora

O E  KOLL  
 SLOVENSKO � SLOVAKIA � *1960

13. 5. � 11.00 � literární sál
13. 5. � 12.00 � l301

Vyštudoval žurnalistiku na Filozo-
fickej fakulte UK v Bratislave. V ro-
koch 1991–1992 pôsobil ako re-

portér mládežníckeho týždenníka Kamarát, od roku 
1992 pracuje ako reportér v denníku Nový čas. Žije 
v Bratislave. V roku 1994 vydal knihu poviedok Nedo-
rozumenie. Príťažlivé a koncentrované rozprávačstvo 
Kollár výborne uplatnil aj v knihe reportáží Barnabáš 
sa dotkol neba, prinášajúcej tridsaťpäť príbehov zau-
jímavých ľudí, ktorí sa vďaka svojim životným i profe-
sionálnym vášňam (koničkári, vynálezcovia) dokázali 
„dotknúť neba“, teda ísť po hranicu svojich síl, zvíťa-
ziť aj nad nepriaznivým osudom. Autorský profil Joze-
fa Kollára zaujímavo dotvára aj jeho tvorba pre deti, 
v ktorej sa predstavil ako hravý autor, vnímavý voči 
svetu dnešných detí, predchnutému fantáziou. Kollá-
rove prózy boli preložené do angličtiny, nemčiny, fran-
cúzštiny, poľštiny a bulharčiny.

A graduate in Journalism from the Faculty of Arts of 
Comenius University. From 1991 to 1992 he was 
a reporter for the youth weekly Kamarát; since 1992 
he has worked as a reporter for the daily Nový čas. 
He lives in Bratislava. He published his first book of 
short stories, Nedorozumenie (Misunderstanding) in 
1994. Kollár’s attractive, concentrated narration is 
also highly effective in Barnabáš sa dotkol neba 
(Barnabas Touched the Sky), a book of journalism 
telling the stories of thirty-five interesting people, in-
cluding hobbyists and inventors, who through their 
personal and professional passions succeeded in 
“touching the sky” – i.e. overcoming adverse circum-
stances by going beyond the limits of their capabili-
ties. An interesting supplement to Jozef Kollár’s au-
thor’s profile is his work for children, in which he 

shows off his playfulness, powerful imagination and 
ability to see the world through the eyes of today’s 
children. Kollár’s work has been translated into Eng-
lish, German, French, Polish and Bulgarian.
 [ foto archiv autora

YS A D K YNICKI 
 POLSKO � POLAND � *1943

12. 5. � 12.30 � lapidárium
12. 5. � 16.00 � lapidárium

Jeden z čelných představitelů tzv. 
„nové vlny“ polské poezie Ryszard 
Krynicki je básník, překladatel 

a nakladatel. Narodil se v rakouském pracovním tá-
boře Wimberg a jeho život je úzce spjatý s dramatic-
kými dějinami Polska. Brzy se zapojil do demokratic-
kého hnutí a stal se bojovníkem za svobodu. Mnohé 
Krynickeho básnické sbírky musely kvůli jeho politic-
ké činnosti vycházet v samizdatu. V letech 1978 až 
1981 pracoval pro první nezávislý literární časopis 
v komunistickém Polsku Zapis. Po pádu režimu zalo-
žil nakladatelství A5, které se zaměřuje nejen na za-
vedené autory (do této skupiny patří mimo jiné Wisła-
wa Szymborska či Zbigniew Herbert), ale také na 
slibné mladé básníky. Česky vyšly v  nakladatelství 
Protimluv jeho básnické sbírky Kámen, jinovatka 
a Magnetický bod. Žije v Krakově.

A pillar of the Polish “nouvelle vague” of poetry, 
Ryszard Krynicki is a poet, translator and publisher. 
Born in the Wimberg labour camp in Austria, Ryszard’s 
life cannot be separated from the dramatic history of 
Poland. He got involved early in the democratic move-
ment, fighting for freedom. Because of his political 
activities, many of his poetry collections were pub-
lished in samizdat. From 1978 to 1981 he worked for 
Zapis, the first independent literary magazine under 
communism. After its fall, he established the publish-
ing house A5, dedicated to publishing established 
poets (e.g. Wisława Szymborska, Zbigniew Herbert) 
and also promising young poets. Czechs can read his 
poetry collections Kámen, jinovatka and Magnetický 
bod, published by Protimluv. He lives in Krakow.
 [ foto Tomasz Wiech
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AND  KUBIC EK 
 NĚMECKO � GERMANY � *1969

13. 5. � 12.00 � literární kavárna
13. 5. � 14.00 � s119

André Kubiczek se narodil v Pos-
tupimi do německo-laoské rodiny. 
Vystudoval germanistiku, filozofii 

a komparatistiku, žije v Berlíně. Dosud vydal sedm 
knih. Již jeho debut Junge Talente (Mladé talenty, 
2002) si získal pozornost řady čtenářů a chválu literár-
ní kritiky. Loni vydaný román Skizze eines Sommers 
(Skica jednoho léta) byl vybrán mezi šest nominova-
ných na Německou knižní cenu 2016. Děj knihy se 
odehrává o prázdninách v Postupimi roku 1985. Šest-
náctiletý René, kterému nedávno umřela matka, je 
sám doma. Otec je ve Švýcarsku a René od něj dostal 
tisíc marek, o které se bratrsky dělí se svými kamará-
dy. Je to léto, jaké se už nikdy nebude opakovat. Toula-
jí se rozpáleným poloprázdným městem, posedávají 
v kavárnách a předhánějí se přitom v duchaplnostech. 
Především jde ale o jedno: najít tu správnou holku.

André Kubiczek was born to a German-Laotian family 
in Potsdam. A graduate of philosophy and compara-
tive literature, he lives in Berlin. To date, he is the 
author of seven books. Since his debut Junge Tal-
ente (Young Talents, 2002), his work has drawn the 
attention of many readers and praise from literary crit-
ics. His novel Skizze eines Sommers (A Sketch of Sum-
mer), published last year, made the shortlist of six for 
the 2016 German Book Prize. The story is set in Pots-
dam, in the summer holidays of 1985. Sixteen-year-
old René, whose mother has recently died, is at home 
on his own; his father is in Switzerland, having given 
René a thousand marks, which he shares with his 
friends in true brotherly fashion. This is the kind of 
summer that will never come around again. The boys 
roam the half-empty, baking-hot city, hanging around 
in cafés, trying to outwit one another. But there’s one 
big thing on their minds – to find the right girl.
 [ foto Susanne Schleyer

ME AL KU EYSHI 
ŠVýCARSKO � SWITZERLAND � *1983

13. 5. � 12.00 � literární kavárna
13. 5. � 14.00 � s119

Meral Kureyshi se narodila v měs-
tě Prizren, které je dnes součástí 
Kosova. Od roku 1992 žije v Ber-

nu. Po studiu na Švýcarském literárním institutu 
v Bielu založila v Bernu ateliér poezie (Lyrikatelier) 
určený dětem. Její prvotinou je román Elefanten im 
Garten (Sloni v  zahradě), který se setkal s  velkým 
zájmem čtenářů i kritiky a byl mj. nominován na Švý-
carskou knižní cenu 2015. Kniha je příběhem mladé 

dívky, která po smrti svého otce bezcílně bloudí živo-
tem. Často vzpomíná na idylické dětství v Prizrenu, 
městě utvářeném osmanskou kulturou, které s rodi-
nou v deseti letech opustila. Rozjede se tam, svět 
svého dětství zde však již nenajde. Ale i ona se změ-
nila. Hledá své místo v nové zemi, v novém jazyce. 
A  s  každým novým německým slovem se vzdaluje 
své matce.

Meral Kureyshi was born in Prizren, a city that is now 
a part of Kosovo. She has lived in Bern since 1992. 
After her studies at the Swiss Literature Institute in 
Biel, she founded a poetry studio (Lyrikatelier) for 
children in Bern. Her debut work is the novel Ele-
fanten im Garten (Elephants in the Garden), which 
has charmed readers and critics alike and was 
shortlisted for the 2015 Swiss Book Prize. It is the 
story of a young woman who loses her purpose in 
life after the death of her father. She often recalls 
her idyllic childhood in Prizren, a city shaped by the 
culture of the Ottomans, which she and her family 
left when she was ten. Although she returns for 
a visit, the world of her childhood is no longer to be 
found there. But she, too, has changed. She is find-
ing her way in a new country, and in a new language. 
But with each new German word she learns, she 
moves further away from her mother.
 [ foto Matthias Günter

TUOMAS KY  
 FINSKO � FINLAND � *1974

12. 5. � 19.00 � lapidárium
13. 5. � 16.00 � literární kavárna

Tuomas Kyrö je finský spisovatel 
a  komiksový kreslíř. Je autorem 
románů, rozhlasových her, fejeto-

nů, komiksů a novinových karikatur. Jeho nejpopu-
lárnějším dílem je bezesporu humoristická série 
o Mrzoutovi, která původně vznikla jako cyklus roz-
hlasových her pro finské národní rádio YLE. Krátké 
vypointované fejetony, které záhy vyšly knižně pod 
názvem Mrzout (Mielensäpahoittaja, česky 2017), se 
setkaly s velkou oblibou a dočkaly se i několika dal-
ších dílů. Následně byla kniha i zfilmována. Za svou 
literární tvorbu, která je kromě humoru spjata také 
s tématem sportu, získal Kyrö ve Finsku několik oce-
nění. S  rodinou žije ve městě Janakkala v  kraji 
Häme, podobně jako jeho postava Mrzouta.

Tuomas Kyrö is a Finnish writer and cartoonist. He is 
the author of radio plays, columns, comics and car-
toons for newspapers. His most popular work is un-
doubtedly the humorous series about the Grump, 
originally written as a series of radio plays for Fin-
land’s public broadcaster (YLE). The great popularity 
of his short, witty columns led to them being col-
lected in the book Mielensäpahoittaja (The Grump, 
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published in Czech in 2017), which has been fol-
lowed up by several more volumes and adapted for 
the cinema. In his native Finland Tuomas Kyrö has 
won a number of prizes for his work, which is charac-
terized by an interest in sport as well its humour. He 
lives with his family in the town of Janakkala in the 
Häme region, as does his character the Grump.
 [ foto Liisa Valonen

DA ID LLO ENTE 
 ŠPANĚLSKO � SPAIN � *1973

12. 5. � 14.00 � s105

Autor se narodil v  Madridu a ve 
svém rodném městě vydal romány 
Kira (cena Francisco Umbral 1998 
za krátký román) a El bufón (cena 

Ramón J. Sender 2000 v kategorii výpravná próza). 
V  roce 2002 se přestěhoval do Prahy, kde napsal 
romány Ofrezco morir en Praga a De la mano del her-
mano muerto. Ve vydavatelství Ediciones Antígona 
byly publikovány jeho divadelní hry Roja Caperucita 
(2015) a Los cisnes de Chernobil (2017). Detektivní 
román Te quiero porque me das de comer (Alrevés, 
2014) byl zvolen deníkem ABC jako jeden z deseti 
nejlepších románů publikovaných ve Španělsku 
v roce 2014 a stal se vítězem ceny Memorial Silverio 
Cañada 2015 na literárním festivalu Semana Negra 
de Gijón. Za román Madrid:frontera (Alrevés, 2016) 
obdržel cenu Valencia Negra 2016.

Author was born in Madrid, where he published the 
novel Kira (winner of the 1998 Francisco Umbral 
Prize for best short novel) and El bufón (winner of the 
2000 Ramón J. Sender Prize for a work of narrative 
prose). In 2002 he moved to Prague, where he wrote 
the novels Ofrezco morir en Praga and De la mano 
del hermano muerto. David Llorente’s stage plays 
Roja Caperucita and Los cisnes de Chernobil were 
published by Ediciones Antígona in 2015 and 2017 
respectively. The ABC daily chose his crime novel Te 
quiero porque me das de comer (Alrevés, 2014) as 
one of the best ten novels published in Spain in 
2014; it won the 2015 Memorial Silverio Cañada 
prize at the Semana Negra de Gijón literature festi-
val. His novel Madrid:frontera (Alrevés, 2016) won 
the 2016 Valencia Negra Award.
 [ foto archiv autora

SELMA L NNING AA  
 NORSKO � NORWAY � *1972

12. 5. � 19.00 � lapidárium
13. 5. � 11.00 � literární kavárna

Spisovatelka Selma Lønning Aarø 
pochází z norského Stordu v kraji 
Hordaland. Pro český knižní trh 

zatím neznámá autorka působí jako sloupkařka v de-
nících Dagbladet a Klassekampen. Za svůj první ro-
mán Den endelige historien (Finální příběh, 1995) 
získala cenu nakladatelství Cappelen Damm pro nej-
lepší knižní debut. Píše knihy pro dospělé i pro děti. 
Její díla byla zatím přeložena do angličtiny, dánštiny, 
nizozemštiny, polštiny a turečtiny. Čeští čtenáři měli 
možnost seznámit se s  její tvorbou díky útlému ro-
mánu Už budu! (Jeg kommer snart, 2016) o ženě ve 
středním věku, která není spokojená se svým sexuál-
ním životem a hledá změnu. Autorčin styl se vyznaču-
je nadhledem a humorem.

The writer Selma Lønning Aarø comes from Stord in 
the Norwegian county of Hordaland. Although a new-
comer to the Czech book market, she is well known 
in her homeland, where she writes columns for the 
dailies Dagbladet and Klassekampen. Her first novel 
Den endelige historien (The Final Story, 1995) won 
the Cappelen Damm Publishers Prize for Best Debut 
Novel. Selma Lønning Aarø writes for adults and chil-
dren. Her books have been translated into English, 
Danish, Dutch, Polish and Turkish. Her slim novel Jeg 
kommer snart (I’m Coming) was the first of her works 
to be published in Czech, in 2016; it tells the story 
of a middle-aged woman who is dissatisfied with her 
sex life and seeking a change. This author’s style is 
characterized by detachment and humour.
 [ foto Agnete Brun

ALEN ME KO I  
 DáNSKO � DENMARK � *1977

12. 5. � 12.00 � 17.00 � autorský sál
12. 5. � 19.00 � lapidárium

Dánsko-bosenský spisovatel Alen 
Mešković, který žije v Dánsku od 
roku 1994, debutoval v roce 2009 

sbírkou poezie Første gang tilbage (Poprvé zpátky). 
Jeho první román Ukulele Jam (Ukulele-jam,  česky 
2017) byl nominován na literární cenu týdeníku Wee-
kendavisen a vyšel v  řadě dalších zemí včetně Ně-
mecka, Velké Británie a České republiky. V Německu 
byla také zinscenována jeho divadelní adaptace. 
V roce 2012 získal Alen Mešković tříletý tvůrčí grant 
od Dánského uměleckého fondu a výsledkem je ro-
mán Enmandstelt (Stan pro jednoho, 2016). Přesto-
že se nejedná o pokračování v pravém slova smyslu, 
setkáme se v něm opět s hlavním hrdinou prvotiny 
Ukulele Jam.
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Alen Mešković is a Danish-Bosnian writer who has 
lived in Denmark since 1994. His debut work, pub-
lished in 2009, was the collection of poetry Første 
gang tilbage (First Time Back). His first novel Ukulele 
Jam (Ukulele Jam, published in Czech in 2017) was 
shortlisted for the literature prize of the weekly 
Weekendavisen. It has been published in many other 
countries, including Germany, the United Kingdom 
and the Czech Republic; in Germany, it has been 
adapted for and performed on the stage. In 2012 
Alen Mešković was awarded a three-year grant by the 
Danish Arts Foundation, resulting in the novel En-
mandstelt (One-man Tent, 2016). Although not strict-
ly a sequel to Ukulele Jam, it features the same pro-
tagonist.
 [ foto Isak Hoffmeyer

CLA  CLA O IČ MICHALSKI  
 RUSKO � RUSSIA � *1938

13. 5. � 18.00 � literární kavárna

Autor prožil své dětství a mládí 
v  Dagestánu, Kabardě a Čečně. 
Toto období popisuje ve svých po-
vídkách Divoch, Děd Lejbo, Šakali 

nebo Morče Mukki. Studoval na Literárním institutu 
a jeho postřehy ze studentského života naleznete 
v  povídce Není ti souzeno. Jeho tvůrčí činnost mu 
přinesla mnohá ocenění, např. Laureát ceny Svazu 
spisovatelů SSSR K. A. Fedina nebo Laureát Státní 
ceny RF. V současné době žije v Moskvě, kde pracuje 
jako hlavní redaktor nakladatelství Soglasie, které 
založil. Podle jeho děl byly v Moskevském kinostudiu 
M. Gorkého natočeny celovečerní filmy Katuška, Ba-
lada o staré zbrani, Tajné milosti, Sedmnáct levých 
bot. Ke všem z  nich je autorem scénáře. V  roce 
2014 vyšly Sebrané spisy Václava Michalského 
v 10 svazcích. Jaro v Kartágu je první částí šestidíl-
ného románu se stejným souhrnným názvem a vy-
chází v České republice poprvé. Navazující části Osa-
mělý je všude na poušti, K  radosti musí být dva, 
Chrám přátelství, Estomihi a Ave Maria jsou v edič-
ním plánu nakladatelství Targamannum na období 
let 2017–2018.

Vatslav Vatslavovich Mikhalski spent his childhood 
and youth in Dagestan, Kabardia and Chechnya. He 
describes this period in his stories Savage, Old Man 
Leibo, The Jackals and Mukki the Guinea Pig. He 
studied at the Literature Institute; his observations 
on student life are recorded in the story It Wasn’t 
Meant to Be. The many awards he has won for his 
work include the K.A. Fedin Prize of the Writer’s Un-
ion of the USSR and the State Prize of the Russian 
Federation. He now lives in Moscow, where he works 
as managing editor of Soglasie publishers, which he 
founded. The Gorky Film Studio in Moscow has 

made the feature films Katushka, Ballad about an 
Old Weapon, Secret Mercy and Seventeen Left Shoes 
based on his works; Mikhalski himself wrote the 
screenplays for these. In 2014 the Collected Writings 
of Vatslav Mikhalski appeared in ten volumes. Spring 
in Carthage is the first volume of the six-part novel 
series of the same name; it has just been published 
in the Czech Republic for the first time. In 2017 and 
2018, Targamannum plans to publish the subsequent 
parts Every Place in the Desert is Lonely, Joy Takes 
Two, Temple of Friendship, Estomihi and Ave Maria.
 [ foto archiv autora

MA CIN MO TKA 
 POLSKO � POLAND � *1976

13. 5. � 14.00 � sál rosteme s knihou
13. 5. � 15.00 � s101

Originální a populární vypravěč pří-
běhů pro děti je autorem oblíbené 
postavy vikinga Tappiho a jeho ka-

marádů z Šeptajícího lesa. Do češtiny je kreativně 
přeložila Barbora Gregorová, nominovaná za své dílo 
na prestižní cenu Zlatá stuha. V Polsku patří Marcin 
Mortka, spisovatel, skandinávista a učitel, mezi dob-
ře známé autory, ale jeho obliba stoupá i v Česku, 
kde jeho knihy vycházejí v nakladatelství Host. Malí 
čtenáři od šesti let už mají na výběr ze čtyř dílů boha-
tě ilustrovaných Martou Kurczewskou.

Original children’s writer well known for the popular 
stories of Tappi the Viking and his friends from the 
Whispering Wood, creatively translated into Czech by 
Barbora Gregorová, whose work has been shortlist-
ed for the prestigious Zlatá stuha (Golden Ribbon) 
Award. Writer, expert on Scandinavia and teacher 
Marcin Mortka has been long well known in his na-
tive Poland; now his popularity is on the rise in 
Czech too, where his books are published by Host. 
Readers of six years and over can choose from four 
titles, all lavishly illustrated by Marta Kurczewska.
 [ foto Mieczysław Włodarski

IDA NILSSON 
 ŠVÉDSKO � SWEDEN � *1979

12. 5. � 19.00 � lapidárium
13. 5. � 16.00 � literární kavárna

Frida Nilsson je úspěšná švédská 
autorka dětských knih. Vydala již 
jedenáct titulů, které byly přelože-

ny do řady jazyků. V roce 2014 získala cenu Astrid 
Lindgrenové a právě jako o nové Astrid Lindgrenové 
se o ní ve Švédsku často hovoří. Třikrát byla nomino-
vaná na Augustovu cenu (Augustpriset) a získala vý-
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znamnou švédskou cenu za nejlepší knihy pro děti 
a mládež (Expressens Heffaklump). Pro autorku je 
charakteristický humor a upřímnost, které se odráže-
jí v jejím zpracování témat přátelství, lásky a smrti. 
Česky vyšly tituly Gorila a já (Apstjärnan, česky 2015) 
a Piráti z ledového moře (Ishavspirater, česky 2016).

Frida Nilsson is a highly successful Swedish author 
of children’s books. Her eleven published works 
have been translated into many languages. In 2014 
she won the Astrid Lindgren Prize; in Sweden it is as 
the new Astrid Lindgren that she is often spoken of. 
She has been shortlisted for the August Prize three 
times and is a winner of Expressens Heffaklump, 
Sweden’s leading children’s book prize. The work of 
Frida Nilsson is characterized by the humour and sin-
cerity with which she addresses themes such as 
friendship, love and death. The books Apstjärnan 
and Ishavspirater have appeared in Czech in 2015 
and 2016 respectively.
 [ foto archiv autora

NO MAN OHLE  
 NĚMECKO � GERMANY � *1970

12. 5. � 17.00 � l210
12. 5. � 18.00 � autorský sál

Autor je německý novinář a  spi-
sovatel. Navštěvoval Hamburger 
Journalistenschule a  absolvoval 

kulturální studia a  studium filozofie. Napsal řadu 
oceněných knih i  filmových scénářů. Kniha Totální 
rauš. Drogy ve třetí říši (2015) je jeho první populárně 
naučnou publikací. Ohler se rešerším v německých 
a amerických archivech věnoval pět let, hovořil s pa-
mětníky, vojenskými historiky i  lékaři. Čerpal také 
z  deníků Hitlerova osobního lékaře Thea Morella, 
který vůdce zásoboval nejen vitamíny, ale zejména 
všemi druhy léků, hormonů i tvrdých drog. Kniha je 
první komplexní studií drogové problematiky ve třetí 
říši a stala se bestsellerem přeloženým do 18 jazyků 
a práva jsou prodána do téměř 30 zemí. Knihu vyda-
lo nakladatelství Host, audioknihu OneHotBook.

German journalist and writer Norman Ohler attended 
the Hamburger Journalistenschule and is a graduate 
in Cultural Studies and Philosophy. He is the author 
of several award-winning books and screenplays. For 
Total Rush: Drugs in the Third Reich (2015), his first 
non-fiction publication, Ohler spent five years compil-
ing research in archives in Germany and the USA, as 
well as interviewing witnesses, military historians 
and physicians. He drew on the diaries of Theodor 
Morell, Hitler’s personal physician, who supplied the 
Führer with vitamins plus many other medicines, hor-
mones and hard drugs. The first comprehensive 
study on drug use in the Third Reich, this book be-
came a bestseller; it has been translated into 

18 languages and rights have been sold to almost 
thirty countries. The Czech print edition is published 
by Host, the audiobook by OneHotBook.
 [ foto Helena Hrstková

U I O LE  
 IZRAEL � ISRAEL � *1931

12. 5. � 12.00 � literární sál
12. 5. � 14.00 � sál rosteme s knihou
12. 5. � 17.30 � Památník šoa, 
                         Bubenská 1, Praha 7

Uri Orlev – hvězda izraelské litera-
tury, autor knih pro dospělé i  pro děti. Narodil se 
v Polsku jako Jerzy Henryk Orlowski. Jeho otec byl 
zajat během války s Ruskem, matku zabili nacisté. 
Poté, co strávil 22 měsíců v  Bergen-Belsenu, byl 
v roce 1945 odeslán vlakem neznámo kam a po ces-
tě osvobozen americkou armádou. Po válce odjel se 
skupinou uprchlíků do Palestiny. Jeho knihy byly pře-
loženy do více než 40 jazyků a získaly mnohé meziná-
rodní vavříny, včetně Ceny Hanse Christiana Anderse-
na, nejvyššího mezinárodního ocenění pro dětskou 
literaturu. Česky vyšly jeho knihy Běž, chlapče, běž 
a Ostrov v Ptačí ulici péčí nakladatelství Práh. Autor 
žije v Jeruzalémě.

A star of the Israeli literature, Uri Orlev is a writer of 
books for adults and children. He was born in Poland 
as Jerzy Henryk Orlowski. His father was captured 
during the war with Russia and his mother killed by 
the Nazis. In 1945, after 22 months in Bergen-Bels-
en, he was sent by train to an unknown destination 
and freed by the U.S army on the way. Immediately 
after the war, he went to Palestine with a group of 
refugees. His books have been translated into more 
than 40 languages and received many international 
awards, including the Hans Christian Andersen 
Award, the highest international distinction for chil-
dren’s books. Czechs can read his books Běž, 
chlapče, běž (Run, Boy, Run) and Ostrov v Ptačí ulici 
(The Island on Bird Street), published by Práh. Uri 
lives in Jerusalem.
 [ foto archiv autora

MA C ASTO  
 ŠPANĚLSKO � SPAIN � *1977

12. 5. � 14.00 � lapidárium
12. 5. � 19.00 � dox, Poupětova 1, 
                         Praha 7

Španělská hvězda žánru krimi, kri-
minolog a cestovatel s  širokým 

kulturním záběrem. Je autorem pěti vysoce hodnoce-
ných knih, mezi něž patří Zlá žena (cena Premi Crims 
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de Tinta) a Povodňový rok (předloha vznikající filmové 
adaptace). Je mistrným vypravěčem, který kombinu-
je science fiction, dobrodružný žánr a  pop-kulturní 
odkazy. Několik jeho povídek bylo zařazeno do růz-
ných antologií. Všechny jeho romány se navzájem 
doplňují a společně vytvářejí velmi originální a své-
bytný svět, ale lze je číst i jednotlivě. Jeho práce byly 
přeloženy do desítky jazyků, mezi jinými do angličtiny, 
němčiny, francouzštiny, turečtiny či maďarštiny. Čes-
ky vyšel v nakladatelství Host jeho román Zlá žena. 
Marc Pastor žije v Barceloně, kde v současnosti pra-
cuje ve výzkumném policejním odboru.

This Spanish star of the crime novel is a criminolo-
gist and explorer in cultural diversity. He is the au-
thor of five well-known novels, including Barcelona 
Shadows (awarded the Premi Crims de Tinta) and 
The Year of the Flood (currently being turned into 
a movie). Master storyteller Marc has always mixed 
science fiction with adventure and references to pop 
culture. He has published several short stories in 
anthologies. Although all his novels can be read 
separately, they complement each other and form an 
original universe of their own. Marc’s work has been 
translated into a dozen languages, among them Eng-
lish, German, French, Turkish and Hungarian. Czechs 
can read his novel Zlá žena (Barcelona Shadows), 
published by Host. Marc Pastor lives in Barcelona, 
where he works in the scientific department of the 
police force.
 [ foto Cristina Macía

OS  LUIS EI OTO 
PORTUGALSKO � PORTUGAL � *1974

12. 5. � 14.00 � lapidárium
12. 5. � 19.00 � dox, Poupětova 1, 
                         Praha 7
13. 5. � 19.00 � dox, Poupětova 1, 
                         Praha 7

Jeden z nejvýznamnějších hlasů dnešního Portugal-
ska, básník, dramatik a prozaik. Na literárním výsluní 
se ocitl hned po vydání svého prvního románu Nikdo 
se nedívá, za který získal v roce 2001 Cenu Josého 
Saramaga. Sám José Saramago knihu označil jako 
„nejpřekvapivější objev současné portugalské litera-
tury“. Mezi jeho další díla patří například kniha Hřbi-
tov pián, odměněná v  roce 2007 cenou Cálamo, 
a román Libro, který získal v roce 2013 Evropskou 
knižní cenu. José Luis působí také jako novinář 
a sloupkař v portugalském tisku, například v Jornal 
de Letras či Visão. Čeští čtenáři mohou číst jeho 
básnickou sbírku Dítě v troskách (Dauphin) a romány 
Nikdo se nedívá (Barrister & Principal) a Galveias 
(Smršť). José Luis Peixoto žije v Lisabonu.

One of the most important voices of contemporary 
Portugal, José Luis Peixoto is a poet, playwright and 

novelist. He entered the literary spotlight with his 
very first novel Blank Gaze, which was awarded the 
José Saramago Prize in 2001 and is described by 
José Saramago himself as “the most surprising rev-
elations in recent Portuguese literature”. Among 
other of his works, The Piano Cemetery received the 
Cálamo Prize in 2007 and Libro the Salerno Euro-
pean Book Prize in 2013. José Luis is also a journal-
ist and columnist for various Portuguese newspa-
pers, including Jornal de Letras a Visão. Czechs can 
read him in the poetry collection Dítě v troskách (Dau-
phin), and the novels Nikdo se nedívá (Barrister & 
Principal) and Galveias (Smršt’). He lives in Lisbon.
 [ foto Helena Canhoto

GE GELY TE Y 
 MAďARSKO � HUNGARY � *1966

13. 5. � 16.00 � literární sál
13. 5. � 17.00 � s203

Maďarský spisovatel, držitel něko-
lika prestižních domácích literár-
ních cen (například Józsefa Attily), 

filmový scénárista, redaktor, univerzitní pedagog. 
Původním zaměřením klasický filolog, na Filozofické 
fakultě budapešťské univerzity ELTE vystudoval obo-
ry latina-starořečtina, promoval v roce 1993. V roce 
1994 začal vyučovat na Filozofické fakultě Univerzity 
v Miškovci, ale mimo to v uplynulých letech působil 
i jako redaktor v rozhlase, televizi a v literárních ča-
sopisech. Podle jeho scénářů byly natočeny tři filmy. 
Povídky publikuje od roku 1991. Několik Péterfyho 
děl už bylo přeloženo do němčiny. Vycpaný barbar 
vydaný v  roce 2014 je jeho osmou knihou a první, 
která vychází v českém překladu. Tento titul vynesl 
autorovi prestižní Uměleckou cenu Aegon udělova-
nou v Maďarsku jednou ročně dílu mimořádných lite-
rárních kvalit, což znamená, že se stal knihou roku 
2014. Román vydává nakladatelství Dybbuk v  pře-
kladu Roberta Svobody.

Hungarian writer Gergely Péterfy has won several 
prestigious national literary awards (notably the At-
tila József Prize); he is also a screenwriter for film, 
journalist and university teacher. His original focus 
was classical languages: in 1993 he graduated in 
Latin and Greek from Budapest’s ELTE university. He 
became a teacher at the Faculty of Arts of the Uni-
versity of Miskolc in 1994, since which time he has 
also worked as a journalist for radio, television and 
literary magazines. Three films have been produced 
from his screenplays. He has been publishing short 
stories since 1991. Several of Péterfy’s works have 
been translated into German. The Stuffed Barbarian, 
published in 2014, is his eighth book and the first to 
be published in Czech. It received the prestigious 
Aegon Art Award, which is conferred annually on 
a Hungarian work of extraordinary literary quality – 
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thus it became the book of the year for 2014. This 
novel is published in Czech by Dybbuk, in a transla-
tion by Robert Svoboda.
 [ foto archiv autora

MA IT EIE SG D 
 NORSKO � NORWAY � *1965

12. 5. � 19.00 � lapidárium
13. 5. � 15.30 � P208

Autorka debutovala roku 2007 ro-
mánem pro mládež Alt jeg ser er 
sant (Všechno, co vidím, je prav-

da). V  roce 2010 vydala knížku pro děti Valpen til 
Vilde (Vildino štěně). Roku 2012 publikovala svou 
první detektivku Stolpesnø (Závěje) a o dva roky poz-
ději další s názvem Jenta uten hjerte (Dívka bez srd-
ce, česky vyjde jako Boží prst). V roce 2016 doplnila 
sérii o třetí díl, který se jmenuje podle jedné lierské 
ulice Paradisbakken. Marit Reiersgårdová situuje děj 
svých detektivních příběhu do míst, kde vyrostla 
a kde dodnes žije, a roli vyšetřovatelů svěřila dvojici 
velice rozdílných postav: kulaťoučké a veselé matce-
-samoživitelce Bitte Røedové a dlouhovlasému Ver-
neru Jacobsenovi vyznačujícímu se zálibou v pletení. 
Přestože v jejích knihách nestříká krev a neobjevují 
se v ní násilné scény, jen poctivá mravenčí policejní 
práce, nechybí jim napětí ani momenty překvapení 
a čtenáře dokáží zcela strhnout.

Marit Reiersgård’s literary debut was the 2007 novel 
Alt jeg ser er sant (All that I  See Is True). Her chil-
dren’s book Valpen til Vilde (Vilde’s Puppy) appeared 
in 2010. Her first crime novel, Stolpesnø (Tall Snow), 
was published in 2012, followed two years later by 
Jenta uten hjerte (The Girl with No Heart); the series 
was completed in 2016 with the third part Paradisb-
akken (The Paradise Hill), named after a place in Lier. 
Marit Reiersgård sets her crime fiction in places 
where she grew up and still lives. Her two investiga-
tors – plump, cheerful single mother Bitta Røed, and 
long-haired Verner Jacobsen, who has a liking for 
knitting – are very different characters. Although 
these books are characterized by the minutiae of 
honest police work rather than spilled blood and 
scenes of violence, they contain so much suspense 
and surprise that the reader is gripped from start to 
finish.
 [ foto archiv autora

ANGELIKA EIT E  
 RAKOUSKO � AUSTRIA � *1971

13. 5. � 12.00 � literární kavárna
13. 5. � 14.00 � s119

Autorka studovala germanistiku 
v Salcburku a v Berlíně. Píše pró-
zu, lyriku i dramatické žánry, její li-

terární práce byly mnohokrát oceněny. Vyučuje v In-
stitut für Sprachkunst an der Universität für 
Angewandte Kunst ve Vídni. V  knize Wir Erben 
(2014) zdědí protagonistka románu Marianne po ba-
bičce lesní školku se vším, co zde má své kořeny: 
široce rozvětvenou rodinu, rodinné historky, minulost 
i přítomnost. Mariannin život je vyplněn z valné části 
všedními dny a spoustou práce. Její přítelkyně Siri, 
druhá protagonistka románu, která pochází z někdej-
ší NDR, naproti tomu začíná stále znovu. Uprchla 
s rodiči na Západ ještě před tím, než padla Berlínská 
zeď, a svět byl náhle všemi směry velký a nepřehled-
ný. Ale kde je v něm její místo?

Angelika Reitzer studied German in Salzburg and 
Berlin. She has won many awards for her fiction, po-
etry and drama. She is a teacher at the Institut für 
Sprachkunst an der Universität für Angewandte 
Kunst in Vienna. In the novel Wir Erben (2014), the 
protagonist Marianne inherits from her grandmother 
a forest nursery along with everything that has roots 
in it: a wide extended family, family histories, a past 
and a future. For the most part, Marianne’s days are 
mundane and filled with work. The novel’s other pro-
tagonist, Marianne’s friend Siri, who comes from the 
former GDR, keeps starting over. When she and her 
family fled to the West before the fall of the Berlin 
Wall, the world was suddenly big in all directions and 
confusing besides. Where is her place in it?
 [ foto Peter Köllerer

ETE  E KA 
 SLOVENSKO � SLOVAKIA � *1944

13. 5. � 17.00 � literární sál

Spolu s  Ivanom Laučíkom a Iva-
nom Štrpkom člen skupiny Osa-
melý bežci. Knižne debutoval 
v roku 1969 zbierkou básní Sliep-

ka v  katedrále. Jeho druhá kniha Vstaň a  choď 
(1970) bola síce vytlačená, no na základe rozhodnu-
tia komunistickej cenzúry bola zošrotovaná. Nasle-
doval publikačný zákaz. V roku 1973 sa Peter Repka 
presťahoval do Nemecka a svoje ďalšie zbierky poé-
zie vydal až po Nežnej revolúcii. Pre jeho tvorbu je 
charakteristická existenciálne vyhrotená situácia, 
napätie, tragický podtón či  apel na ľudskú spolu-
účasť. K svojmu čitateľovi sa blíži ako rýchly a vytrva-
lý bežec, ktorý v pohyboch svojho behu nesie celé 
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svoje tiché posolstvo. Potrebu komunikácie, bezpro-
stredný ľudský rozhovor uprostred rachotu a  šumu 
sveta egocentrizmu a nemilosrdnosti.

Along with Ivan Laučík and Ivan Štrpka, Peter Repka 
is connected with the group Osamelý bežci (Lonely 
Runners). His first book, published in 1969, was the 
collection of poetry Sliepka v katedrále (Hen in the 
Cathedral). Although his second book Vstaň a choď 
(Arise and Walk) was published in 1970, the entire 
edition was pulped at the behest of the communist 
authorities. After this, Repka’s work was placed un-
der a publication ban. In 1973 he emigrated to West 
Germany; his subsequent collections of poetry were 
not published until after the Velvet Revolution. His 
work is characterized by the escalation of situations 
with existential repercussions, tension, tragic under-
tones, an appeal for empathy, and the need for com-
munication and direct human contact amid the noise 
and clatter of a ruthless, egocentric world. He ap-
proaches the reader like a swift, tireless runner who 
bears his quiet message in his forward movement.
 [ foto archiv autora

NACHO SAM E  
 ŠPANĚLSKO � SPAIN � *1984

11. 5. � 16.00 � s105

Autor vystudoval audiovizuální ko-
munikaci a byl pohlcen světem 
reklamy. Momentálně se mu 
úspěšně daří sloučit práci ve své 

vlastní reklamní agentuře s prací spisovatele. Před 
tím, než napsal knihu Una silla para la soledad, která 
byla ve skutečnosti jeho prvotinou, vydal knihu poví-
dek Pulsos y tránsitos (ed. Bubok). V současné době 
žije v Praze a je ponořen do psaní nového románu, 
který se odehrává mezi dvěma nejdůležitějšími měs-
ty jeho života. Román chce dokončit v letošním roce.

Author graduated in Audiovisual Communication and 
was swallowed up by the world of advertising. Cur-
rently he succeeds in combining work for his own 
advertising agency with his work as a writer. Before 
writing his de facto debut Una silla para la soledad, 
he published the short stories Pulsos y tránsitos (ed. 
Bubok). Now living in Prague, Nacho Samper is im-
mersed in the writing of his latest novel, which is set 
between the two most important cities in his life; it 
will be completed by the end of the year.
 [ foto archiv autora

G EGO  SANDE  
 NĚMECKO � GERMANY � *1968

12. 5. � 14.00 � literární kavárna
12. 5. � 15.00 � s119

Gregor Sander pochází ze Schweri-
nu, města ležícího nedaleko Balt-
ského moře. Vyučil se zámeční-

kem a zdravotníkem, absolvoval také novinářskou 
školu. Žije v Berlíně. Debutoval sbírkou povídek Ale 
já se tu narodil (2002, česky 2004, překlad Lenka 
Housková), za román Abwesend (2007) byl nomino-
vána na Německou knižní cenu. Povídky z knihy Zim-
ní ryby (2011, česky 2015, překlad T. Semotamová) 
se odehrávají u Baltského moře a jinde na severu 
Evropy. Na první pohled běžné lidské osudy v neče-
kaném momentu překvapí svou závažností. Román 
Co by bylo (2014, česky 2017, překlad T. Semotamo-
vá) začíná pro Paula a Astrid na dovolené v Budapeš-
ti. Tato cesta však vrací do hry i  jejich minulý život 
a období NDR. Nelze přehlédnout, že i nadále ovliv-
ňují jejich životy. Vydává nakl. Větrné mlýny. Zfilmová-
ní románu se připravuje.

Gregor Sander is from Schwerin, a town that lies 
near the Baltic Sea. He trained as a locksmith and 
a nurse; he also completed a course in journalism. 
He lives in Berlin. His debut work was the collection 
of short stories Ich aber bin hier geboren (But I Was 
Born Here, 2002). His novel Abwesend (Absent, 
2007) was shortlisted for the German Book Prize. 
The short stories in the volume Winterfisch (Winter 
Fish) are set near the Baltic and elsewhere in north-
ern Europe; seemingly ordinary human stories sur-
prise us by their severity at unexpected moments. 
The novel Was gewesen wäre (What Would Have 
Been, 2011) begins with Paul and Astrid on holiday 
in Budapest, a trip that will reignite their past lives 
and the years of the GDR, by which they plainly con-
tinue to be affected. This novel is published in Czech 
by Větrné mlýny; a film adaptation is in preparation.
 [ foto Patrick Voigt

H YHO I  SEMENČUK 
 UKRAJINA � UKRAINE � *1991

11. 5. � 15.00 � lapidárium
11. 5. � 20.30 � klubovna – Generála 
                         Píky 26, Praha 6
12. 5. � 12.30 � lapidárium

Autor je čelní představitel ukrajin-
ské undergroundové poezie a autor dvou ceněných 
básnických sbírek Vnitřní džihád (2012) a Další verše 
a písně (2015). Působí také jako kulturní manažer, 
hudebník a publicista. Je bývalým ředitelem Lvovské-
ho mezinárodního literárního festivalu a současným 
ředitelem „Měsíce autorského čtení ve Lvově“. Hry-
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horij Semenčuk je spoluzakladatelem hudební skupi-
ny DRUMTYATR. Jeho verše byly přeloženy mimo jiné 
do němčiny, polštiny, italštiny a francouzštiny. V roce 
2015 založil (inspirován vírou v mezinárodní charak-
ter poezie) spolu s německou básnířkou Ulrike Almut 
Sandig hudebně-básnickou skupinu LANDSCHAFT. 
Čeští čtenáři se s ním poprvé setkali na stránkách 
časopisu Plav (2014). Autor žije ve Lvově.

Grigory Semenchuk is a major figure in Ukrainian un-
derground poetry. He is the author of two acclaimed 
collections of poetry, Internal Jihad (2012) and More 
Verse and Songs (2015). Grigori is also a cultural 
manager, musician and journalist, the current direc-
tor of the “Month of Authors’ Readings in Lviv” and 
the previous director of the Lviv International Litera-
ture Festival. He is also a co-founder of the “DRUM-
TYATR” musical band. His verse and articles have 
been translated into German, Polish, Italian and 
French, among other languages. In support of the 
international aspect of poetry, in 2015 Grigori found-
ed the poetry band LANDSCHAFT with German poet 
Ulrike Almut Sandig. Czechs discovered him for the 
first time in Plav (2014). He lives in Lviv.
 [ foto archiv autora

GOCE SMILE SKI 
 MAKEDONIE � MACEDONIA � *1975

13. 5. � 19.00 � dox, Poupětova 1, 
                         Praha 7
14. 5. � 13.00 � lapidárium

Autor je vycházející hvězda make-
donské literatury. Narodil se ve 

Skopje, ale studoval (věrný středoevropskému ideá-
lu) na Karlově univerzitě v Praze, na Středoevropské 
univerzitě v  Budapešti a na Univerzitě sv. Cyrila 
a Metoděje ve Skopje. Jeho románový debut Rozho-
vor se Spinozou (2002) se stal makedonským romá-
nem roku. Kniha Freudova sestra (2010) získala 
Cenu Evropské unie za literaturu a vyšla ve více než 
třiceti jazycích. Goce Smilevski potvrdil svůj talent 
i nejnovější knihou Návrat slov, pojednávající o tragic-
ké lásce mezi Heloisou a Abélardem a reflektující 
odkaz Umberta Ecca. V češtině vyšly jeho knihy Freu-
dova sestra a Návrat slov v  nakladatelství Odeon. 
Autor žije ve Skopje.

Goce Smilevski is a rising star of Macedonian litera-
ture. Born in Skopje but walking the path of the Cen-
tral European ideal, he studied at Charles University 
in Prague, the Central European University in Buda-
pest and Ss. Cyril and Methodius University in Skop-
je. His first novel Conversation with Spinoza (2002) 
received the Macedonian Novel of the Year Award. 
The book Freud’s Sister (2010) won the European 
Union Prize for Literature and was published in more 
than thirty languages. With his last book The Return 
of Words, about the tragic love between Heloise and 

Abelard, Goce confirmed his talent and showed in 
his work the legacy of Umberto Eco. Czechs can 
read his books Freudova sestra (Freud’s Sister) and 
Návrat slov (The Return of Words), published by Ode-
on. He lives in Skopje
 [ foto archiv autora

MA INA STĚ NO A 
 RUSKO � RUSSIA � *1971

12. 5. � 12.00 � literární kavárna

Autorka se narodila ve městě Jef-
remov v  rodině vojáka a lékaře. 
V roce 1981 se s rodinou přestě-
hovala do Kišiněva, kde později 

studovala na filologické fakultě Kišiněvské univerzity 
a poté přestoupila na fakultu překladu Literárního 
institutu M. Gorkého v Moskvě, kterou absolvovala 
v roce 1994. Během doktoranského studia na Insti-
tutu světové literatury M. Gorkého se zabývala tvor-
bou A. Sumarokova. Pracovala jako hlavní redaktorka 
odborného časopisu o bezpečnosti s názvem Osobní 
stráž. Od roku 1997 je šéfredaktorkou časopisu XXL. 
Do literatury vstoupila jako autorka poezie, prózu za-
čala publikovat v  roce 2000. Její povídky vycházely 
v literárních časopisech Naša ulica, Novyj mir, Zvezda 
a také v časopise Snob. V roce 2005 byl vydán první 
román Mariny Stěpnovy Chirurg a v  roce 2011 pak 
druhý román s názvem Lazarovy ženy, který byl vyzna-
menán třetím místem v  rámci ceny Bolšaja kniga 
a dostal se také do nejužšího výběru cen Russkij Bu-
ker a Nacionalnyj bestseller. V  roce 2014 vyšel ro-
mán Bezbožná ulička. V roce 2015 vydalo nakladatel-
ství Ikar český překlad jejího románu Lazarovy ženy.

Marina Stepnova was born in the town of Yefremov, 
to a soldier and a doctor. In 1981 she moved with 
her family to Kishinev, where she went on to study at 
the Faculty of Arts of the university; subsequently, 
she studied at the School of Translation of the Max-
im Gorky Literature Institute in Moscow, from which 
she graduated in 1994. In her doctoral studies at 
the Gorky Institute of World Literature, she ad-
dressed the oeuvre of Alexander Sumarokov. Having 
worked as managing editor of Bodyguard, a maga-
zine for the security profession, she has been editor-
in-chief of the magazine XXL since 1997. Already 
a  published poet, she began to publish prose in 
2000. Her short stories have appeared in the liter-
ary journals Nasha Ulitsa, Novy Mir, Zvezda and the 
magazine Snob. Marina Stepnova’s first novel The 
Surgeon was published in 2005. Her second novel 
The Women of Lazarus won third prize in the Bolshaya 
Kniga awards and made the shortlists of the Russian 
Booker and the National Bestseller Prize. Her novel 
Godless Lane was published in 2014. The Women of 
Lazarus was published in Czech by Ikar in 2015.
 [ foto archiv autora
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MA IUS  SU OS  
 POLSKO � POLAND � *1963

12. 5. � 16.00 � s203
12. 5. � 16.30 � l301
12. 5. � 17.00 � literární kavárna

Polský novinář, esejista a historik. 
Vystudoval filozofii na Jagellonské 

univerzitě v Krakově a historii na Vysoké škole peda-
gogické tamtéž. Od roku 2011 žije v Praze, kde se 
věnuje svému oblíbenému koníčku – zkoumání Če-
chů v  jejich přirozeném prostředí. Již ve svém kniž-
ním debutu Pepíci. Dramatické století Čechů polský-
ma očima (česky 2011) dokázal čtenáře přesvědčit, 
že v portrétech významných osobností umí brilantně 
načrtnout klíčové okamžiky československých dějin 
20. století. V  jeho nejnovější knize  Ach, ty Češky!, 
přeložené letos do češtiny, jsou hrdinkami pouze 
ženy. O to zajímavější a často neznámé osudy a udá-
losti si polský autor vybírá a představuje.

Polish journalist, essayist and historian. Graduated 
in Philosophy at Krakow’s Jagiellonian University and 
in History at the Pedagogical University of Krakow. 
Since 2011 he has lived in Prague, where he pur-
sues his favourite hobby – the study of Czechs in 
their natural habitat. It was clear from his first book 
Pepíks: A  Dramatic Czech Century through Polish 
Eyes (published in Czech in 2011) that he is a highly 
persuasive writer; his portraits of its leading figures 
produce brilliant sketches of key moments in 
20th century Czechoslovak history. All the heroes in 
his latest book Lord, Those Czech Women!, published 
in Czech this year, are women. In this work, Surosz 
presents details of fascinating, largely unknown 
events in the women’s life stories.
 [ foto Teresa Drozda

MA IUS  S C YGIE  
 POLSKO � POLAND � *1966

13. 5. � 11.00 � Velký sál
13. 5. � 12.00 � l108

Významný představitel polské lite-
rární reportáže, spolupracovník 
listu Gazeta Wyborcza. V  Česku 

bylo přeloženo pět jeho knih reportáží a fejetonů vět-
šinou o české historii a kulturním životě Čechů. Nej-
známější Gottland, reportáže o české historii, je do-
sud českým i světovým bestsellerem, za nějž získal 
řadu prestižních ocenění. Gottland byl přeložen do 
17 jazyků a na jeho motivy vznikly divadelní i filmové 
adaptace. Neméně úspěšné se staly jeho další knihy 
Udělej si ráj, reportáže ze života současných Čechů, 
Láska nebeská, fejetony o české literatuře a filmu, Li-
bůstka a Dámské příběhy, reportáže o ženách. Ve své 
nejnovější knize Projekt: pravda hledá v  citlivě psa-

ných fejetonech nový smysl života a osobní pravdy 
slavných i neznámých lidí doma, v Česku i ve světě.

Mariusz Szczygieł is one of the leading Polish report-
ers of the present day and the author of the best-
seller Gottland, a book of reportage about Czech his-
tory, for which he has won many prestigious awards. 
He is also a co-founder of the Polish Institute of Re-
portage and an editor of the Anthology of Reportage. 
In October 2009, he won the Gratias Agit Award of 
the Czech Ministry of Foreign Affairs for his promo-
tion of the good name of the Czech Republic abroad. 
His books Gottland, Make You Own Paradise, Wom-
en’s Stories, Heavenly Love and Project: Truth are pub-
lished in the Czech translations of Helena Stachová 
by Dokořán a Jaroslava Jiskrová – Máj. In the last-
named work, published last year, Szczygieł comes to 
terms with a difficult period of his life in sensitively 
recorded conversations and meetings with others.
 [ foto archiv autora

E ONIKA IKULO  
 SLOVENSKO � SLOVAKIA � *1967

13. 5. � 14.00 � malý sál

Prozaička, publicistka. Študovala 
žurnalistiku na FF UK v Bratislave. 
V  súčasnosti pracuje v  Malokar-
patskej knižnici v Pezinku. Debuto-

vala knihou krátkych próz Odtiene (1997), po nej 
nasledovali zbierky próz Z obloka (1999) a Mesačná 
dúha (2002). Deťom venovala veselú knižku To mlie-
ko má horúčku (2006). Po zbierke poviedok Domček 
jedným ťahom (2009) jej vyšiel román Miesta v sieti 
(2011), za ktorý získala v súťaži Anasoft litera 2012 
cenu čitateľov denníka SME. Druhý román, s názvom 
Diera do svetra (Slovart,  2012), tematicky čerpá 
najmä z  rodnej Modry a z medzigeneračných rodin-
ných vzťahov. Šikulovej kniha Medzerový plod (2014) 
získala cenu Anasoft litera – najprestížnejšiu literár-
nu cenu na Slovensku. Kniha sa odohráva v prostre-
dí rodnej Modry, v ktorej sa autorka lúči so svojou 
mamou. V roku 2016 vydala zbierku poviedok Petri-
chor. Šikulovej knihy vyšli aj v  maďarskom, arab-
skom a českom preklade.

The fiction writer and journalist Veronika Šikulová 
studied Journalism at the Faculty of Arts of Comeni-
us University in Bratislava. She currently works at 
the Malokarpatská Library in Pezinok. Her debut 
work of short prose Odtiene (Shades, 1997) was fol-
lowed by the prose collections Z obloka (From the 
Window,1999) and Mesačná dúha (The Moon Rain-
bow, 2002). She published the fun book for children 
To mlieko má horúčku (The Milk Has a Fever, 2006). 
She followed the volume of short stories Domček 
jedným ťahom (A House in a Single Stroke, 2009) 
with the novel Miesta v  sieti (Places in the Net, 
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2011), for which she received the 2012 SME Read-
ers’ Prize at the Anasoft Litera Awards. Her second 
novel Diera do svetra (Holes in a Sweater, Slovart, 
2012) draws on her native Modra and the theme of 
intergenerational family relationships. Medzerový 
plod (The Foulbrood, 2014) was awarded the Anasoft 
Litera Prize, Slovakia’s most prestigious award for 
literature. Set in Modra, it is the author’s valediction 
to her mother. In 2016 Veronika Šikulová published 
Petrichor (Petrichor), a collection of short stories. 
Her works have appeared in Hungarian, Arabic and 
Czech translations.
 [ foto Peter Procházka

ALE  TEGE  
 SLOVINSKO � SLOVENIA � *1973

13. 5. � 19.00 � dox, Poupětova 1, 
                         Praha 7
14. 5. � 13.00 � lapidárium
14. 5. � 14.30 � lapidárium

Čelný představitel nové generace 
slovinských autorů, básník, esejista a autor romá-
nů. Jeho první básnická sbírka Šahovnice ur (1995) 
byla rozebrána do tří týdnů po vydání. Štegerovy kni-
hy už byly přeloženy do 16 jazyků a jeho básně se 
objevily na stránkách mezinárodně uznávaných ča-
sopisů a deníků, jako jsou The New Yorker, Die Zeit, 
Neue Zürcher Zeitung a další. Od francouzského 
státu obdržel Aleš Šteger titul Chevalier dans l’ord-
re des Arts et des Lettres a je také členem berlín-
ské Akademie der Künste. Kromě psaní a překládá-
ní působí také jako programový ředitel organizace 
Beletrina Academic Press, jejímž je spoluzakladate-
lem. Česky vyšly jeho knihy Berlín a Někdy je leden 
uprostřed léta v nakladatelství Větrné mlýny. Autor 
žije v Lublani.

A leading figure of the new generation of Slovenian 
writers, Aleš Šteger is a poet, essayist and novelist. 
His first poetry collection Šahovnice ur (1995) sold 
out within three weeks of publishing. Šteger’s books 
have been translated into 16 languages and his po-
ems have appeared in internationally renowned 
magazines and newspapers such as The New Yorker, 
Die Zeit and Neue Zürcher Zeitung. He has received 
the title Chevalier dans l’ordre des Arts et des Let-
tres from the French state. He is a member of Akad-
emie der Künste in Berlin. Besides writing and trans-
lating, Aleš is the programme director of Beletrina 
Academic Press, which he co-founded. Czechs can 
read his books Berlín and Někdy je leden uprostřed 
léta, published by Větrné mlýny. He lives in
 [ foto archiv autora

I AN T KA 
 SLOVENSKO � SLOVAKIA � *1944

13. 5. � 17.00 � literární sál

Do literatúry vstúpil ako príslušník 
básnickej skupiny Osamelí bežci 
zbierkou básní Krátke detstvo ko-
pijníkov (1969), po nej nasledova-

la kniha Tristan tára, neodadaistické vybavovanie si 
účtov s prázdnotou fráz, s plochosťou spoločensko-
-politického jazyka. Pre svoje politické názory a po-
stoje nesmel v  70. rokoch publikovať. Neskôr sa 
okrem vlastnej tvorby venoval i písaniu textov piesní, 
ktoré boli určené výlučne pre Deža Ursinyho a sú 
neobyčajným zjavom v slovenskej populárnej hudbe. 
Pri intelektuálnom type básnika, akým Ivan Štrpka 
nesporne je, si čitateľ nie vždy vystačí s „pocitovým 
čítaním”. Nič, čo dáva do textov, sa tam väčšinou 
neobjavuje náhodne.

Ivan Štrpka’s first appearance in literature was as 
a  member of the Osamelí bežci (Lonely Runners) 
group, with the collection of poetry Krátke detstvo 
kopijníkov (The Short Childhood of Lancers, 1969). 
This was followed by the book Tristan tára (Tristan 
Talks Trash), in which in he takes empty phrases and 
the flatness of socio-political language to task in 
Neo-Dada fashion. Because of his political opinions 
and positions, he was placed under a publishing ban 
in the 1970s. In addition to his own work, he later 
wrote song lyrics solely for Deža Ursiny; these are 
regarded as a phenomenon of Slovak popular music. 
As Ivan Štrpka is an undoubtedly intellectual poet, 
an ‘emotional reading’ of his work does not always 
do it justice; nothing occurs by chance in his writ-
ings.
 [ foto archiv autora

MA ION TAUSCH IT  
 NĚMECKO � GERMANY � *1953

13. 5. � 11.00 � lapidárium

Marion Tauschwitz vystudovala 
němčinu a angličtinu na Ruprech-
to-Karlově univerzitě v  Heidelber-
gu. Je autorkou románů, esejů 

a biografií. Byla blízkou přítelkyní a tajemnicí známé 
poválečné básnířky Hilde Domin. Její biografická kni-
ha o Domin z roku 2009 Hilde Domin. Dass ich sein 
kann, wie ich bin se dočkala mnoha vydání a jsou jí 
poměřována všechna ostatní díla o básnířčině živo-
tě. V roce 2015 byla Marion Tauschwitz oceněna ti-
tulem Autorka roku. Marion Tauschwitz žije v Heidel-
bergu.

Marion Tauschwitz studied German and English at 
Heidelberg University. She is the author of various 
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novels, essays and biographies. She was a close 
friend and the secretary of the famous post-war poet 
Hilde Domin. Her biography Hilde Domin. Dass ich 
sein kann, wie ich bin (2009) has since gone through 
numerous editions and is considered a standard 
work. In 2015 Marion Tauschwitz was awarded the 
title Author of the Year. Marion Tauschwitz lives in 
Heidelberg.
 [ foto archiv autora

KA INE TUIL 
 FRANCIE � FRANCE � *1972

11. 5. � 16.30 � lapidárium
12. 5. � 11.00 � lapidárium

Karine Tuil je úspěšnou autorkou 
devíti románů, v roce 2014 obdr-
žela francouzské státní vyzname-

nání Rytíř umění a literatury. Její předposlední román 
Objev našich životů z roku 2014 byl přeložen do šes-
ti jazyků, mimo jiné vyšel ve Velké Británii a USA pod 
názvem The Age of Reinvention, a v současné době 
se připravuje jeho filmová adaptace. Poslední román 
Bezstarostnost, který vychází letos česky v naklada-
telství Garamond, byl loňským finalistou Goncourtovy 
ceny. Vypráví o frustraci francouzského poručíka po 
vojenské misi v  Afghánistánu a problému rasismu 
v současné Francii.

The successful author of nine novels, Karine Tuil was 
made a Knight of the Order of Arts and Letters of 
France in 2014. Her last novel but one, which ap-
peared in 2014, has been published in the UK and 
the USA as The Age of Reinvention and translated 
into six languages; a film adaptation is in prepara-
tion. Her most recent novel L’Insouciance, published 
in Czech by Garamond this year, was last year short-
listed for the Prix Goncourt. It addresses the frustra-
tion of a first lieutenant in the French army after 
a mission in Afghanistan, and the problem of racism 
in today’s France.
 [ foto F. Mantovani

MI O MEKY ŽBI KA 
 SLOVENSKO � SLOVAKIA � *1952

13. 5. � 17.00 � l003

Miro Žbirka, řečený Meky, začínal 
v pop-music jako člen skupiny Mo-
dus, ze které v roce 1981 odešel 
a založil s Lacem Lučeničem sku-

pinu Limit a poté se vydal na sólovou dráhu. Během 
své pěvecké kariéry absolvoval množství koncertů 
doma i v zahraničí, zahrál si v muzikálu Neberte nám 
princeznú a natočil tři desítky autorských alb. Svoje 
zatím poslední album Miro natočil v roce 2015 v lon-
dýnských studiích Abbey Road. Za svou tvorbu získal 
řadu ocenění, opakovaně zvítězil v  anketě Slávik, 
OTO (Osobnosť televíznej obrazovky), Bratislavská 
lyra a v roce 1982 se stal jako první slovenský zpě-
vák vítězem ankety Zlatý slavík. V roce 2016 vydal ve 
spolupráci s hudebním publicistou Honzou Vedralem 
v nakladatelství Slovart životopisnou knihu Miro Žbir-
ka Zblízka.

Miro Žbirka, known as Meky, started off in pop music 
as a member of the group Modus, which he left in 
1981 to form the group Limit (with Laco Lučenič) 
and to become a solo artist. In the course of his 
singing career he has performed in many concerts at 
home and abroad, starred in the musical Let the 
Princess Stay with Us and recorded thirty-plus al-
bums in his own name. Miro Žbirka’s latest album, 
Miro, was recorded in 2015 at London’s Abbey Road 
Studios. His numerous awards include repeated 
wins in the competitions like Slavík (Nightingale), Tel-
evision Screen Personality (OTO) and Bratislavská 
lýra (Bratislava Lyre); he was the first Slovak to be 
voted the best singer at the Zlatý slavík (Golden 
Nightingale Awards). In 2016, Slovart published the 
memoir Miro Žbirka Zblízka.
 [ foto Tomáš Třeštík
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A  G  [ČR]   10.00 Komorní sál představení knihy
A  A  [ČR]   15.00 Fantasy & sci-fi křest knihy
A  M  D  [ČR]   13.00 Fantasy & sci-fi představení knihy
B  K  [ČR]   15.00 P409 autogramiáda
B  M  [ČR]   16.00 Komorní sál představení knihy a autora
B  I  [ČR]   13.00 Velký sál předávání cen
B  M  [ČR]   12.00 Literární sál představení knihy a autora
B  L  [ČR]   11.00 P409 workshop 
   12.00 P409 představení knihy a autora
B  G  [ČR/FR]   16.30 Lapidárium beseda 
   19.00 DOX  beseda 
   13.00 Lapidárium beseda
B   [ČR]   15.00 L002 autogramiáda
B  A  [ČR]   16.00 Sál audioknih představení audioknihy, autogramiáda
B  S  [ČR]   16.00 L504 představení audioknihy, autogramiáda
B  M  [ČR]   17.00 Autorský sál představení knihy, autogramiáda
B  E  [ČR]   10.00 Literární kavárna workshop
B  M  [ČR]   11.00 Autorský sál představení knihy a autora
B   [ČR]   12.00 Fantasy & sci-fi beseda 
   13.00 P615 autogramiáda
B  D  [ČR]   15.00 Literární sál beseda
B   [ČR]   11.00 P208 beseda
B  D  [ČR]   12.30 P208 beseda
B   [ČR]   17.00 Literární sál představení knihy a autora 
   14.30 Lapidárium beseda
B   [ČR]   15.00 Sál audioknih předávání cen
B   [IE]   11.00 Velký sál beseda 
   12.30 L003 autogramiáda 
   17.30 MIMO beseda

 M NO [ZEMĚ] DEN   HODINA MíSTO AKCE 
  [country]     hour place event

KDO JE KDY
WHO IS WHEN

M STA KON N  MIMO MYSLO  AL C  DO , Vzducholoď Gulliver, Poupětova 1, Praha 7 /   , Bu-
benská 1, Praha 7 / MIMO, procházky po Praze

AT – Rakousko / BE – Belgie / CA – Kanada / CN – Čína / DE – Německo / DK – Dánsko / ES – Španělsko / FI – Finsko 
/ FR – Francie / HU – Maďarsko / CH – Švýcarsko / IE – Irsko / IL – Izrael / MK – Makedonie / NL – Nizozemsko /  
NO – Norsko / P – Portugalsko / PE – Peru / PL – Polsko / RU – Rusko / SE – Švédsko / SK – Slovensko /  
SLO – Slovinsko / UA – Ukrajina / UK – Velká Británie / USA – USA
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B   [ČR]   10.00 sál Rosteme s knihou představení knihy a autora 
   11.00 P409 představení knihy a autora
B  T  [ČR]   15.30 P409 představení knihy a autora
B  M  [ČR]   11.00 Fantasy & sci-fi soutěž 
   17.00 Fantasy & sci-fi beseda 
   13.00 Fantasy & sci-fi beseda
B   [ČR]   15.00 Sál audioknih představení audioknihy
B  O  [ČR]   12.00 Sál audioknih beseda
B   [ČR]   13.00 Velký sál beseda
B  I  [ČR]   10.00 Literární sál představení knihy a autora
B   [ČR]   12.30 Lapidárium beseda
B  I  T  [ČR]   10.00 S117 představení knihy a autora
B  B  [ČR]   10.00 Fantasy & sci-fi představení knihy
B  M  [ČR]   15.00 Fantasy & sci-fi představení autora
B   [ČR]   10.00 Literární kavárna představení autora 
   11.00 S205 autogramiáda
B   [ČR]   13.00 Autorský sál předávání cen
C  T  [ČR]   12.30 P208 beseda
C   [ČR]   15.00 L108 autogramiáda
C   [ČR]   13.00 L401 autogramiáda 
   15.00 L304 autogramiáda
C   [ČR]   15.00 Sál audioknih předávání cen
C   [ČR]   11.00 sál Rosteme s knihou přednáška
C  D  [UK]   14.00 Literární sál beseda
C  I  [ČR]     9.30 P208 představení knihy a autora
C  L  [ČR/CA]   14.00 L402 autogramiáda
Č  M  [ČR]   11.00 L301 autogramiáda, autorské čtení
Č  D  [ČR]   13.00 PEN klubovna autorské čtení
Č  L  [ČR]   14.00 sál Rosteme s knihou přednáška
Č   [ČR]   12.00 Autorský sál představení projektu
Č   [ČR]     9.30 P208 představení knihy
Č  M  [ČR]   15.00 Sál audioknih představení audioknihy
Č  H  [ČR]   13.15 Sál audioknih autorské čtení
Č  D  [ČR]   13.00 L504 představení audioknihy, autogramiáda 
   14.00 Sál audioknih představení audioknihy 
   15.00 L847 autogramiáda
Č  E  [ČR]   12.00 P409 představení knihy a autora
Č   [ČR]   10.00 sál Rosteme s knihou beseda 
   11.00 P001 autogramiáda
Č  D  [ČR]   11.00 Fantasy & sci-fi beseda 
Č   [ČR]   11.00 Literární kavárna představení knihy a autora
Č   [ČR]   10.00 PEN klubovna autorské čtení 
Č  S  [ČR]   15.00 L202 autogramiáda
Č  B  [ČR]   12.00 Komorní sál představení knihy a autora
D  K  L  [ČR]   12.30 Lapidárium beseda  
   16.00 Lapidárium beseda

 B  E  [NL]   15.00 Literární sál beseda 
   15.00 Literární sál předávání cen

 O   T M     16.00 Literární kavárna beseda 
                       L  [PE]
D   [BE]   16.30 Lapidárium beseda 
   13.00 Literární kavárna představení knihy a autora 
   14.00 L210 autogramiáda
D   [ČR]   10.00 PEN klubovna autorské čtení
D   [ČR]   19.00 DOX beseda
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D  M  [ČR]   13.00 P001 autogramiáda
D  A  [ČR]   14.00 Literární sál předávání cen
D  E  [ČR]   14.00 Komorní sál beseda
D  M  [ČR]   13.00 Fantasy & sci-fi beseda 
D  M  [ČR]   13.00 L814 autogramiáda
D  T  [ČR]   17.00 Sál audioknih představení audioknihy
D   [ČR]   16.00 Sál audioknih představení audioknihy, autogramiáda
D  K  [ČR]   14.00 Fantasy & sci-fi beseda 
D  L  [ČR]   15.00 Literární kavárna autorské čtení
D  M  [ČR]   12.15 P208 křest knihy
D   [ČR]   15.00 Sál audioknih předávání cen 
   15.00 Sál audioknih představení audioknihy
D  O  [ČR]   11.00 L002 autogramiáda
D  E  [ČR]   12.00 Literární sál představení knihy a autora
D  N  [ČR]   15.00 Sál audioknih předávání cen 
   15.00 Sál audioknih představení audioknihy
D   [ČR]   11.00 Literární sál beseda
D  C  T  [ČR]   12.00 Literární sál představení knihy a autora
D  H  [ČR]   14.00 Komorní sál beseda
E  L  [ČR]   14.00 L003 autogramiáda 
   14.00 L003 autogramiáda

 M  [ČR]   17.00 Fantasy & sci-fi beseda
  [ČR]   11.00 Literární sál beseda

  [ČR]   15.00 Sál audioknih předávání cen
 L  [ČR]   11.00 Literární kavárna představení knihy a autora

 M  [ČR]   16.00 Sál audioknih představení audioknihy, autogramiáda
 D  [ČR]   12.00 Literární sál představení knihy a autora
 K  [ČR]   11.00 sál Rosteme s knihou přednáška

 O  [AT]   15.00 Literární kavárna autorské čtení 
   16.00 S119 autogramiáda

 K  [ČR]   11.00 Fantasy & sci-fi beseda
 L  [ČR]   11.00 Literární sál beseda

 Y  [ČR]   14.30 Vaříme s knihou představení knihy 
   17.00 Literární sál představení knihy a autora

  [ČR]   12.00 Fantasy & sci-fi beseda 
   13.00 P615 autogramiáda

 I  [ČR]   12.30 P208 beseda
 M  [ČR]   14.00 PEN klubovna autorské čtení

 E  [ČR]   17.00 Lapidárium beseda 
   18.00 P601 autogramiáda

  [ČR]   12.00 sál Rosteme s knihou představení knihy a autora
 O  [ČR]   10.00 Fantasy & sci-fi beseda 

   11.00 P615 autogramiáda 
   13.00 P615 autogramiáda

 I  [ČR]   11.00 Literární kavárna představení knihy a autora
G  E  [ČR]   15.00 Komorní sál představení knihy a autora 
   16.00 Literární sál představení knihy a autora
G  D  [CH]   16.00 Literární kavárna autorské čtení 
   17.00 S119 autogramiáda
G  A  [ČR]   12.00 PEN klubovna autorské čtení
G  G  [ČR]   15.00 Sál audioknih předávání cen
G  K  C  [ČR]   15.00 P208 představení knihy
H  K  [ČR]   11.00 Fantasy & sci-fi beseda
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H   [ČR]   16.00 Komorní sál představení knihy a autora 
   17.00 L210 autogramiáda 
   14.00 Sál audioknih představení knihy a autora
H   [ČR]   10.00 Komorní sál představení knihy
H  E  [ČR]   14.00 Sál audioknih představení knihy a autora
H  B  [ČR]   10.00 Klub knižních šampionů workshop
H  A  [ČR]   14.00 Sál audioknih přednáška
H  L  [ČR]   10.00 Komorní sál přednáška
H  M  [ČR]   17.00 Malý sál křest nakladatelství
H  A  [UK]   14.00 Lapidárium přednáška
H   [ČR]   14.00 Literární sál předávání cen
H  C  E  [ČR/USA]   13.00 Autorský sál beseda 
   14.00 L301 autogramiáda
H  I  M  [ČR]   15.00 Literární kavárna představení knihy
H   [ČR]   14.00 Literární kavárna přednáška
H   [ČR]   14.00 P409 křest knihy
H   [ČR]   10.00 Vaříme s knihou představení knihy  
   15.00 P409 autogramiáda
H   S  [ČR]   16.00 L502 autogramiáda
H   [ČR]   10.00 Autorský sál představení knihy, autogramiáda
H  M  [ČR]   12.00 PEN klubovna autorské čtení
H  L  [ČR]   11.00 sál Rosteme s knihou předávání cen
H   [ČR]   14.00 Literární kavárna přednáška
H  M  [ČR]   15.00 L406 autogramiáda 
   11.00 L406 autogramiáda
H  H  [ČR]   13.00 Autorský sál beseda
H   [ČR]   10.00 L301 představení knihy
H  K  [ČR]   15.00 Malý sál představení knihy a autora 
   11.00 Velký sál představení knihy a autora
H  M  [ČR]   10.00 L301 představení knihy
H  L  [ČR]   16.00 Sál audioknih představení audioknihy a interpreta 
   12.00 Sál audioknih beseda
H  L  [ČR]   10.30 P208 křest knihy
H  L  [ČR]   13.00 Vaříme s knihou vaření 
   13.00 Vaříme s knihou vaření
H   [ČR]   12.00 Fantasy & sci-fi beseda
H  M  [ČR]   11.00 P208 beseda
H  C  [CH]   12.00 Velký sál představení knihy a autora 
   13.00 S205 autogramiáda
H  B  [ČR]   12.00 Fantasy & sci-fi beseda 
   17.00 Fantasy & sci-fi beseda
H   [ČR]   11.00 sál Rosteme s knihou předávání cen
H   [ČR]   10.00 Autorský sál beseda
H  B  [ČR]   15.00 P409 autogramiáda
H  M  [ČR]   15.15 L207 autogramiáda 
   15.30 L207 představení audioknihy
H  A  [ČR]   12.00 Literární kavárna autorské čtení
H   [ČR]   14.00 Sál audioknih přednáška 
   16.00 Sál audioknih přednáška 
   17.00 Fantasy & sci-fi beseda 
   16.00 Sál audioknih představení audioknihy a interpreta
H  H  [ČR]   15.00 Klub knižních šampionů workshop
H  T  [ČR]   11.00 P409 představení knihy a autora
H  C  [ČR]   15.00 L502 autogramiáda
H  M  [ČR]   14.00 L108 autogramiáda
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H  M  [ČR]   16.00 PEN klubovna autorské čtení
H  G  [ČR]   11.30 Vaříme s knihou představení knihy a autora
H   [ČR]   18.00 Literární kavárna představení knihy a autora
H  E  [ČR]   10.00 sál Rosteme s knihou beseda
H   [ČR]   15.00 Velký sál představení knihy a autora 
   16.00 S205 autogramiáda
H  I  [ČR]   12.30 Lapidárium představení projektu
H  M  [ČR]   17.00 Literární sál představení knihy a autora
H   [ČR]   15.00 Sál audioknih předávání cen
H  A  [SK]   13.00 Komorní sál představení knihy a autora
C   [ČR]   14.00 P409 křest knihy
C  A  [ČR]   16.00 Literární kavárna beseda 
   14.00 Lapidárium beseda
C  T  [ČR]   10.00 Autorský sál beseda 
   11.00 L301 autogramiáda
C  A  [ČR]   12.30 P208 beseda
C  A  [ČR]   11.00 Velký sál představení knihy a autora 
   12.00 L410 autogramiáda
C  H  [ČR]   12.00 P409 otevření stánku
C  E  [ČR]   11.00 P208 křest knihy
I  M  [ČR]   12.30 Lapidárium beseda
I   [ČR]   12.30 P208 beseda
I  L  [CN]   12.30 Lapidárium představení projektu 
   19.00 DOX beseda
I   [UA]   15.00 Lapidárium beseda

 M  [ČR]   17.00 Fantasy & sci-fi beseda 
   13.00 Fantasy & sci-fi beseda

 A  [ČR]   14.00 L202 autogramiáda
 D  [ČR]   17.00 Malý sál křest nakladatelství

 T  [ČR]   15.00 Fantasy & sci-fi beseda
  [ČR]   12.00 Autorský sál představení knihy 

   13.00 L824 autogramiáda
 M  [ČR]   17.00 Autorský sál představení knihy, autogramiáda

 H  [ČR]   10.00 Autorský sál představení knihy, autogramiáda
 K  [ČR]   17.00 Autorský sál představení knihy, autogramiáda

  [ČR]   13.00 Velký sál předávání cen
  [ČR]   12.00 Literární sál představení knihy a autora

  [ČR]   13.30 P409 představení knihy a autora
 M  [USA]   19.00 DOX přednáška

  [ČR]   13.00 sál Rosteme s knihou představení knihy a autora, křest
  [ČR]   15.00 L504 představení audioknihy, autogramiáda

 O  [ČR]   16.00 L002 autogramiáda
K   K  [ČR]   11.00 L002 autogramiáda
K   [ČR]   13.00 Sál audioknih představení audioknihy, autogramiáda
K  M  [ČR]   13.00 Sál audioknih představení audioknihy, autogramiáda
K   [ČR]   14.00 Fantasy & sci-fi beseda 
   17.00 Sál audioknih autorské čtení, čtení, křest 
   18.00 Fantasy & sci-fi beseda
K  O  [ČR]   16.00 Malý sál představení audioknihy 
K   [ČR]   17.00 Fantasy & sci-fi beseda 
   13.00 Fantasy & sci-fi beseda
K  L  [ČR]   12.00 Komorní sál představení knihy, beseda
K  O  [ČR]   12.00 Literární sál představení knihy a autora, soutěž
K  M  [ČR]   16.00 Autorský sál beseda
K   [ČR]   12.00 Fantasy & sci-fi beseda
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K  C  [ČR]   12.15 P409 křest knihy
K   [ČR]   17.00 Komorní sál představení knihy a autora 
   18.00 S205 autogramiáda
K  B  [ČR]   17.00 Komorní sál představení knihy a autora 
   18.00 S205 autogramiáda
K  O  [ČR]   15.00 sál Rosteme s knihou představení knihy a autora
K  A  [ČR]   17.00 L406 autogramiáda
K  K  [ČR]     9.45 Sál audioknih workshop
K  K  [ČR]   13.00 sál Rosteme s knihou představení knihy a autora, křest
K  K  [ČR]   15.00 L212 autogramiáda
K  M  [ČR]   15.00 Sál audioknih představení audioknihy
K  D  [ČR]   15.00 Sál audioknih představení audioknihy
K  M  [ČR]   15.00 Sál audioknih představení audioknihy
K   [ČR]   16.00 L301 autogramiáda, autorské čtení
K   [ČR]   14.00 Komorní sál představení knihy a autora
K  A  [ČR]   14.00 Komorní sál představení knihy a autora
K  M  [ČR]   15.00 Literární sál představení knihy a autora 
   15.30 P208 představení knihy a autora
K   [ČR]   18.00 Fantasy & sci-fi beseda
K  I  [ČR]   15.00 L406 autogramiáda
K  H  [ČR]   10.00 L301 autorské čtení, beseda, autogramiáda 
   10.30 P108 křest
K   [ČR]   13.00 sál Rosteme s knihou představení knihy a autora, křest
K  M  [ČR]   15.00 Sál audioknih přednáška
K   [ČR]   15.00 L301 autogramiáda
K   [ČR]   16.00 L504 představení audioknihy, autogramiáda
K  M  [ČR]   12.00 P409 představení knihy a autora
K   [ČR]   12.00 P409 představení knihy a autora
K  K  [ČR]   12.00 P409 představení knihy a autora
K   [SK]   11.00 Literární sál představení knihy a autora 
   12.00 L301 autogramiáda
K   [ČR]   14.00 Autorský sál autorské čtení, autogramiáda
K   [ČR]   12.30 P208 beseda
K  L  [ČR]   13.00 L504 představení audioknihy, autogramiáda
K   [ČR]   15.00 Literární sál beseda 
   16.00 Literární sál beseda 
   17.00 Literární sál vernisáž
K  D  [ČR]   10.00 Komorní sál přednáška
K   [ČR]   13.00 Fantasy & sci-fi beseda
K   [ČR]   16.00 P208 představení knihy a autora
K  K  [ČR]   16.00 P208 představení knihy a autora
K   [ČR]   10.00 L301 představení knihy
K  H  M  [ČR]   12.00 L401 autogramiáda 
   14.00 L202 autogramiáda
K   [ČR]   13.30 P409 představení knihy a autora 
   14.30 P409 představení knihy a autora
K   [ČR]   15.00 S205 autogramiáda
K  G  [ČR]   16.00 Vaříme s knihou představení knihy a autora 
   11.00 Velký sál představení knihy a autora
K   [ČR]   11.00 MIMO  procházka
K  L  [ČR]   16.00 Autorský sál představení knihy a autora
K   [ČR]   13.00 Literární sál představení knihy a autora 
   14.00 P601 autogramiáda 
   15.00 L502 autogramiáda
K   [ČR]   17.00 Fantasy & sci-fi představení audioknihy
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K  M  [ČR]   16.00 L502 autogramiáda
K  B  [ČR]   15.00 L002 autogramiáda
K  D  [ČR]   10.00 Fantasy & sci-fi beseda
K  S  [ČR]   12.00 Literární sál představení knihy a autora, soutěž
K  M  [DE]   14.00 Literární sál beseda
K   [ČR]   15.00 Sál audioknih představení audioknihy
K  L  [ČR]   15.00 P601 autogramiáda
K   [ČR]   12.00 PEN klubovna autorské čtení
K  H  [ČR]   11.30 Vaříme s knihou představení knihy
K  M  [ČR]   14.00 Komorní sál beseda
K  I  [ČR]   16.00 L412 autogramiáda
K   [ČR]   14.00 Literární kavárna přednáška
K  L  [ČR]   13.00 sál Rosteme s knihou představení knihy a autora, křest
K   [ČR]   12.15 P409 křest knihy
K   [ČR]   12.00 Literární sál představení audioknihy
K  D  [ČR]     9.30 P208 představení knihy a autora 
   11.00 sál Rosteme s knihou autorské čtení, workshop
K  O  [ČR]   13.00 L002 autogramiáda
K   [PL]   12.30 Lapidárium beseda 
   16.00 Lapidárium beseda
K  T  [ČR]   10.00 Autorský sál beseda
K  A  [ČR]   14.00 Autorský sál beseda
K   [ČR]   15.00 P409 autogramiáda 
   16.00 P409 představení knihy a autora
K  A  [ČR]   12.15 P409 křest knihy
K  K   [ČR]   15.15 L207 autogramiáda
K  A  [DE]   12.00 Literární kavárna autorské čtení 
   14.00 S119 autogramiáda
K  T  [ČR]   17.00 Literární sál vernisáž 
   17.00 Komorní sál představení autora
K   [ČR]   16.00 Autorský sál představení knihy a autora
K   I  [ČR]   13.00 Malý sál představení knihy a autora
K  O  [ČR]   15.00 P208 představení knihy a autora
K  L  [ČR]   10.00 Literární kavárna beseda 
   11.00 L301 autogramiáda
K  M  [CH]   12.00 Literární kavárna autorské čtení 
   14.00 S119 autogramiáda
K  M  [ČR]   13.00 Fantasy & sci-fi beseda
K  T  [FI]   19.00 Lapidárium autorské čtení 
   16.00 Literární kavárna představení knihy a autora
K  L  [ČR]   17.00 Fantasy & sci-fi beseda
L   [ČR]   13.00 Velký sál předávání cen 
     9.45 Sál audioknih workshop
L   [ČR]   15.00 Sál audioknih předávání cen
L  D  [ČR]   15.00 Velký sál představení knihy a autora 
   16.00 S205 autogramiáda
L   [ČR]   12.00 L002 autogramiáda
L   [ČR]   14.00 P208 představení knihy a autora
L  T  [ČR]   15.00 sál Rosteme s knihou představení knihy a autora
L  H  [ČR]   12.00 Komorní sál představení knihy, beseda
L  M  [ČR]   17.00 Fantasy & sci-fi beseda 
   13.00 Fantasy & sci-fi beseda
L  T  [ČR]   15.00 P208 představení knihy a autora
L  A  [ČR]   16.00 L504 představení audioknihy, autogramiáda
L  O  [ČR]   14.30 Lapidárium beseda
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L   [ČR]   12.00 Fantasy & sci-fi beseda
L   [ČR]   14.00 sál Rosteme s knihou přednáška
L   [ČR]   12.00 Fantasy & sci-fi beseda 
   14.00 Autorský sál beseda
L  D  [ES]   14.00 S105 představení knihy a autora
L  L  [ČR]   17.00 Literární sál představení knihy a autora
L  A  S  [NO]   19.00 Lapidárium autorské čtení 
   11.00 Literární kavárna beseda
L  M  [ČR]   14.30 P208 představení knihy
L   [ČR]   15.00 Sál audioknih představení audioknihy
L   [ČR]   12.00 L002 autogramiáda
L  L  [ČR]   14.00 Fantasy & sci-fi beseda 
   12.00 Fantasy & sci-fi beseda 
   15.00 Fantasy & sci-fi beseda
L   [ČR]   11.00 Komorní sál představení knihy a autora
L   [ČR]   15.00 Literární kavárna představení knihy
L   [ČR]   17.00 Malý sál představení knihy
L   [ČR]   18.00 MIMO procházka
L  A  [AT]   14.00 Literární sál beseda
L  D  [ČR]   17.30 Vaříme s knihou vaření
M  H  [ČR]   10.45 Sál audioknih představení audioknihy 
   11.30 L824 autogramiáda 
   12.30 Sál audioknih představení audioknihy
M A  K  [ČR]   14.00 P208 představení knihy a autora
M  M  [ČR]   12.00 Literární sál představení knihy a autora, soutěž
M  K  [ČR]   10.00 sál Rosteme s knihou beseda
M  A  [SK]   13.00 L002 autogramiáda
M   [ČR]   15.00 Literární sál představení knihy a autora 
   14.00 P615 autogramiáda
M   [ČR]   16.00 L002 autogramiáda
M   [ČR]   15.00 Malý sál autorské čtení. křest, autogramiáda
M   [ČR]   12.00 Literární sál představení knihy a autora
M   [ČR]   10.00 Autorský sál beseda
M   [ČR]   13.00 Fantasy & sci-fi beseda 
   14.00 P615 autogramiáda
M   [ČR]   12.00 Autorský sál představení projektu
M  T  [ČR]   10.00 Fantasy & sci-fi beseda 
   11.00 P615 autogramiáda 
   13.00 P615 autogramiáda
M   [ČR]   13.00 Sál audioknih představení audioknihy, autogramiáda
M  T  [ČR]   13.00 Velký sál předávání cen 
   14.00 Sál audioknih představení audioknihy 
   15.00 L847 autogramiáda
M  M  [ČR]   15.15 L207 autogramiáda
M  D  [ČR]   13.00 L809 představení knihy a autora
M   [ČR]   16.00 P409 představení knihy a autora
M  A  [DK]   17.00 Autorský sál představení knihy a autora 
   19.00 Lapidárium autorské čtení
M   [RU]   18.00 Literární kavárna představení knihy a autora
M   [ČR]   16.00 Vaříme s knihou představení knihy a autora 
   17.00 L410 autogramiáda
M  G  [ČR]   11.00 sál Rosteme s knihou workshop 
   14.00 P201 představení knihy a autora
M  I  [ČR]   15.00 Sál audioknih představení audioknihy
M   [ČR]   16.00 L502 autogramiáda
M  A  [ČR]   14.00 Komorní sál beseda
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M  M  [ČR]   14.00 L002 autogramiáda
M   [ČR]   12.30 Sál audioknih představení audioknihy
M  B  [ČR]   12.00 Komorní sál představení knihy, beseda
M   [ČR]   11.30 Vaříme s knihou představení knihy
M   [ČR]   16.00 Literární sál předávání cen
M  M  [PL]   14.00 sál Rosteme s knihou představení knihy a autora 
   15.00 S101 autogramiáda
M  I  [ČR]   11.00 MIMO procházka
M  K  [ČR]   12.15 P409 křest knihy
M  A  [ČR]   14.00 Fantasy & sci-fi autogramiáda
N  T  [ČR]   10.00 Literární kavárna workshop
N  O  [ČR]   11.00 L212 autogramiáda
N  O  S  [ČR]   10.00 Literární kavárna představení autora 
   11.00 S205 autogramiáda 
   14.00 P615 autogramiáda
N   [ČR]   15.00 sál Rosteme s knihou představení knihy a autora
N  M  [ČR]   15.00 Malý sál představení knihy a autora 
   16.00 Vaříme s knihou představení knihy a autora
N  M  [ČR]   12.00 L502 autogramiáda
N  T  [ČR]   13.00 Velký sál beseda
N   [ČR]   11.00 Fantasy & sci-fi soutěž
N  T  [ČR]   10.00 Autorský sál beseda 
   11.00 L301 autogramiáda
N   [ČR]   15.00 sál Rosteme s knihou představení knihy a autora
N   [ČR]   16.00 Literární kavárna autorské čtení
N   [ČR]   15.00 L202 autogramiáda 
   17.00 Sál audioknih beseda
N   [SE]   19.00 Lapidárium autorské čtení 
   16.00 Literární kavárna představení knihy a autora
N   [ČR]   14.00 PEN klubovna autorské čtení
N   [ČR]   10.00 sál Rosteme s knihou beseda 
   11.00 P001 autogramiáda
N   [ČR]   16.00 Sál audioknih představení audioknihy a interpreta 
   12.30 Sál audioknih představení audioknihy
N   [ČR]   14.00 Fantasy & sci-fi beseda 
   15.00 Fantasy & sci-fi křest knihy
N   [ČR]   17.00 Malý sál křest nakladatelství
N   [ČR]   16.00 Fantasy & sci-fi beseda, křest audioknihy
N  D  [ČR]   12.00 sál Rosteme s knihou představení knihy a autora 
   16.00 Autorský sál představení knihy
N  K  [ČR]   13.00 Vaříme s knihou vaření 
   13.00 Vaříme s knihou vaření
N   [ČR]   16.00 Vaříme s knihou představení knihy a autora 
   17.00 L410 autogramiáda
N   [ČR]   14.00 L212 autogramiáda
O  A  [UK/ČR]   16.00 Literární sál beseda
O  N  [DE]   17.00 L210 autogramiáda 
   18.00 Autorský sál představení knihy a autora
O   [ČR]   14.00 L406 autogramiáda
O   [ČR]   11.00 L212 autogramiáda 
   15.00 P409 autogramiáda
O  U  [IL]   12.00 Literární sál beseda 
   14.00 sál Rosteme s knihou předávání cen, soutěž 
   17.30 MIMO beseda
O  K  [ČR]   14.30 P409 představení knihy a autora
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H  B  [ČR]   17.00 Lapidárium beseda 
   18.00 P601 autogramiáda

  [ČR]   14.00 Komorní sál beseda
 A  [ČR]   15.00 Sál audioknih představení audioknihy

  [ČR]   13.00 Komorní sál představení knihy a autora, beseda 
   14.00 Komorní sál představení knihy a autora, přednáška

 E  [ČR]   14.00 P201 představení knihy a autora
 H  [ČR/UK]   11.00 Autorský sál představení knihy a autora 

   12.00 L301 autogramiáda
 M  [ES]   14.00 Lapidárium beseda 

   19.00 DOX beseda
 M  [ČR]   15.00 Komorní sál představení knihy a autora

  [ČR]   12.00 Fantasy & sci-fi beseda 
   13.00 Fantasy & sci-fi beseda 
   14.00 P615 autogramiáda

 H  [ČR]   13.30 P208 beseda
   [ČR]   16.00 MIMO procházka
  [ČR]   17.00 Malý sál křest nakladatelství

  [ČR]   16.00 Fantasy & sci-fi beseda 
   12.00 Fantasy & sci-fi beseda 
   13.00 P615 autogramiáda 
   15.00 Fantasy & sci-fi křest knihy

  L  [P]   14.00 Lapidárium beseda 
   19.00 DOX beseda 
   19.00 DOX beseda

 I  [ČR]   15.00 L301 autogramiáda
  [ČR]   12.00 Malý sál beseda

 I  [ČR]   13.00 P208 představení knihy a autora
  [ČR]   15.00 Malý sál autorské čtení. křest, autogramiáda
 G  [HU]   16.00 Literární sál představení knihy a autora 

   17.00 S203 autogramiáda
  [ČR]   14.00 L111 autogramiáda

 M  [ČR]   15.00 Malý sál představení knihy a autora 
   16.00 L410 autogramiáda

  [ČR]   15.00 sál Rosteme s knihou představení knihy a autora
 M  [ČR]     9.30 P208 představení knihy

  [ČR]   13.00 sál Rosteme s knihou představení knihy a autora, křest
 S  [ČR]   12.00 Sál audioknih beseda

  [ČR]   10.00 Autorský sál představení knihy, autogramiáda
 B  [ČR]   15.00 L304 autogramiáda
 E  [DE]   16.00 Literární sál beseda
 A  [ČR]   16.00 Sál audioknih představení audioknihy, autogramiáda
   [ČR]   11.00 Fantasy & sci-fi představení knihy 

   12.00 Fantasy & sci-fi beseda 
   17.00 Fantasy & sci-fi beseda 
   11.30 P208 představení knihy a autora 
   13.00 Fantasy & sci-fi beseda 
   16.00 Fantasy & sci-fi beseda 
   11.00 P409 workshop 
   13.00 Fantasy & sci-fi beseda 
   15.00 Fantasy & sci-fi beseda 
   16.00 Fantasy & sci-fi beseda

 S  [ČR]   12.00 Sál audioknih beseda
 I  [ČR]   13.00 Velký sál beseda
  [ČR]   12.00 L002 autogramiáda

  B  [ČR]   15.30 L207 představení audioknihy
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 M  [ČR]   12.00 L502 autogramiáda
 A  [ČR]   12.00 Literární sál představení knihy a autora, soutěž

 [ČR]   13.00 Malý sál představení knihy a autora
 D  [ČR]   16.00 MIMO procházka

  [ČR]   12.00 Fantasy & sci-fi autogramiáda 
   13.00 P615 autogramiáda 
   15.00 Fantasy & sci-fi křest knihy

 M  [NO]   19.00 Lapidárium autorské čtení 
   15.30 P208 představení knihy a autora

 A  [AT]   12.00 Literární kavárna autorské čtení 
   14.00 S119 autogramiáda

 M  [ČR]   16.00 Komorní sál křest knihy 
   13.00 Velký sál beseda

 M  [ČR]   14.00 Fantasy & sci-fi představení knihy a autora, soutěž
  [ČR]   11.00 Fantasy & sci-fi beseda
  [SK]   17.00 Literární sál představení knihy a autora
 M  [ČR]   14.00 L111 autogramiáda
 M  [ČR]   10.00 Klub knižních šampionů workshop
  [ČR]   11.00 L504 představení audioknihy, autogramiáda

  [ČR]   11.00 Fantasy & sci-fi soutěž 
   15.00 Fantasy & sci-fi beseda, křest knihy 
   10.00 Fantasy & sci-fi beseda 
   15.00 Fantasy & sci-fi beseda

 L  [ČR]   10.00 Fantasy & sci-fi beseda 
   15.00 Malý sál autorské čtení. křest, autogramiáda

  [ČR]   17.00 Lapidárium beseda 
   18.00 P601 autogramiáda

  [PL]   16.00 Literární sál beseda
 A  [ČR]   13.00 Fantasy & sci-fi beseda

  [ČR]   11.00 Velký sál představení knihy a autora
 N  [ČR]   10.00 sál Rosteme s knihou čtení
 L  [ČR]   10.00 Vaříme s knihou představení knihy a autora

  [ČR]   15.00 L301 autogramiáda, autorské čtení, soutěž
  [ČR]   13.00 sál Rosteme s knihou představení knihy a autora, křest

 M  [ČR]   14.30 P208 představení knihy
S  I  [ČR]   16.00 Sál audioknih přednáška
S  N  [ES]   16.00 S105 představení knihy a autora
S  G  [DE]   14.00 Literární kavárna autorské čtení 
   15.00 S119 autogramiáda
S   [ČR]   14.00 P409 křest knihy 
   16.00 P409 představení knihy a autora
S   [ČR]   11.30 P409 představení knihy a autora 
   12.00 P409 autogramiáda
S  S  [ČR]   12.00 Velký sál představení knihy a autora 
   13.00 S205 autogramiáda
S   [ČR]   13.30 P409 představení knihy a autora 
   14.30 P409 představení knihy a autora 
   15.30 P409 představení knihy a autora
S  H  [UA]   15.00 Lapidárium beseda 
   12.30 Lapidárium beseda
S  T  [ČR]   14.00 Literární kavárna autorské čtení
S  A  [ČR]   15.00 Lapidárium beseda
S   [ČR]   11.00 L212 autogramiáda
S   [ČR]   14.00 Sál audioknih přednáška
S  M  [ČR]   17.00 sál Rosteme s knihou autorské čtení
S  M  [ČR]   15.00 Literární sál beseda
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S  M  [ČR]   15.00 L308 autogramiáda, setkání
S  D  [ČR]   17.00 Sál audioknih beseda
S  B  [ČR]   11.00 L212 autogramiáda
S   [ČR]   17.00 L003 autogramiáda
S  G  [MK]   19.00 DOX beseda 
   13.00 Lapidárium beseda
S  K  [ČR]   10.00 Fantasy & sci-fi představení knihy 
   11.30 P208 představení knihy a autora 
   11.00 P409 workshop
S   [ČR]   15.00 Literární sál představení knihy a autora
S  H  E  [ČR]   11.00 sál Rosteme s knihou přednáška
S   [ČR]   15.00 Literární sál představení knihy a autora
S  E  [ČR]   13.00 Klub knižních šampionů představení knihy, workshop
S  M  [ČR]   13.00 Klub knižních šampionů představení knihy, workshop
S  B  [ČR]   14.00 P409 křest knihy
S  K  [ČR]   12.00 Literární sál představení knihy a autora
S  B  [ČR]   14.00 Literární sál předávání cen
S  M  [RU]   12.00 Literární kavárna představení knihy a autora
S  M  [ČR]   11.00 Velký sál představení knihy a autora 
   12.00 L410 autogramiáda
S  S  [ČR]   16.00 PEN klubovna autorské čtení
S  D  [ČR]   13.00 Fantasy & sci-fi beseda
S   [ČR]   16.00 L824 beseda
S   [ČR]   17.00 Sál audioknih autorské čtení, čtení, křest
S  O  [ČR]   15.00 Sál audioknih předávání cen
S  M  [PL]   16.00 S203 autogramiáda 
   16.30 L301 autogramiáda 
   17.00 Literární kavárna představení knihy a autora
S   [ČR]   12.00 Literární sál beseda 
   13.00 L301 autorské čtení, beseda, autogramiáda
S   [ČR]   12.00 Komorní sál představení knihy a autora 
   16.00 Literární sál představení knihy a autora
S  B  [ČR]   10.00 sál Rosteme s knihou beseda 
   11.00 P001 autogramiáda
S  M  [ČR]   13.15 Sál audioknih autorské čtení 
   15.00 Literární sál představení knihy a autora
S    E  [ČR]     9.30 P208 představení knihy a autora
S   [ČR]   14.00 L212 autogramiáda
S   [ČR]   12.00 Autorský sál představení knihy a autora, přednáška
S  M  [PL]   11.00 Velký sál představení knihy a autora 
   12.00 L108 autogramiáda
S   [ČR]   17.00 sál Rosteme s knihou autorské čtení

  [ČR]   12.15 P409 křest knihy
 D  [ČR]   11.00 Malý sál představení knihy a autora

  [ČR]   15.00 Malý sál autorské čtení, křest, autogramiáda
  [ČR]   15.00 sál Rosteme s knihou beseda
  [ČR]   15.00 PEN klubovna autorské čtení
 M  [ČR]   10.00 Literární kavárna představení autora 

   11.00 S205 autogramiáda
  [ČR]   14.30 Vaříme s knihou představení knihy 

   17.00 Literární sál představení knihy a autora
  [ČR]   17.00 Literární kavárna představení knihy a autora
  [SK]   14.00 Malý sál představení knihy a autora

  [ČR]   17.00 P208 představení knihy a autora
  [ČR]   15.00 Fantasy & sci-fi beseda
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 M  [ČR]   11.00 Komorní sál představení knihy a autora 
   12.00 S205 autogramiáda

  [ČR]   16.00 sál Rosteme s knihou přednáška
  [ČR]   17.00 Sál audioknih autorské čtení, čtení, křest

 M  [ČR]   15.00 S205 autogramiáda
 M  [ČR]   14.00 Autorský sál autorské čtení, autogramiáda

  H  [ČR]   12.30 P208 beseda
  [ČR]   16.00 P601 autogramiáda

 D  [ČR]   13.00 Fantasy & sci-fi beseda 
   14.00 P615 autogramiáda

 A  [ČR]   15.00 Fantasy & sci-fi beseda, křest knihy 
   10.00 Fantasy & sci-fi beseda

 I  [ČR]   10.00 Komorní sál přednáška
  [ČR]   14.00 Fantasy & sci-fi beseda
 A  [ČR]   14.00 Literární sál předávání cen

 D  [ČR]   16.00 Komorní sál křest knihy
  [ČR]   16.00 Autorský sál beseda
 B  [ČR]   16.00 L502 autogramiáda
 H  [ČR]   15.00 Sál audioknih představení audioknihy
 M  [ČR]   13.00 sál Rosteme s knihou představení knihy a autora, křest

  [ČR]   11.00 Sál audioknih beseda
  [ČR]   12.00 Literární sál představení knihy a autora, soutěž
  [ČR]   14.00 L002 autogramiáda 

   15.00 L212 autogramiáda
 A  [SLO]   19.00 DOX beseda 

   13.00 Lapidárium beseda 
   14.30 Lapidárium beseda

  [ČR]   12.00 Komorní sál představení knihy, beseda
 B  [ČR]   15.00 Malý sál představení knihy a autora

  [ČR]   13.00 Malý sál představení knihy a autora
  [ČR]   14.00 P201 představení knihy a autora

 M  [ČR]   13.00 Autorský sál představení knihy a autora
 I  [SK]   17.00 Literární sál představení knihy a autora

  [ČR]   10.00 L301 autorské čtení, beseda, autogramiáda 
   12.00 L002 autogramiáda

 M  [ČR]   15.00 Fantasy & sci-fi beseda 
   18.00 Fantasy & sci-fi beseda 
   15.00 Fantasy & sci-fi beseda

  [ČR]   13.00 L406 autogramiáda
 S  [ČR]   12.00 P409 představení knihy a autora

T   [ČR]   12.00 Sál audioknih beseda 
   17.00 Sál audioknih beseda 
   11.00 Literární sál beseda
T  M  [DE]   11.00 Lapidárium přednáška
T  A  [ČR]   14.00 Autorský sál beseda
T   [ČR]   13.00 PEN klubovna autorské čtení
T   [ČR]   15.00 Literární sál předávání cen
T   [ČR]   12.00 Literární sál představení knihy a autora, soutěž
T  M  [ČR]   16.00 MIMO procházka 
   19.00 DOX beseda
T  M  [ČR]   13.00 sál Rosteme s knihou přednáška
T  B  L  [ČR]   17.30 Vaříme s knihou vaření
T   [ČR]   15.00 Literární sál předávání cen
T  I  [ČR]   14.00 Sál audioknih představení audioknihy 
   15.00 L847 autogramiáda



139

K
D

O
 J

E
 K

D
Y

  
  

W
H

O
 I

S
 W

H
E

N

T  K  [ČR]   14.00 L210 autogramiáda
T  K  [FR]   16.30 Lapidárium beseda 
   11.00 Lapidárium představení knihy a autora
T  D  [ČR]   16.00 Sál audioknih představení audioknihy a interpreta
T  B  [ČR]   11.00 Komorní sál představení knihy a autora 
   12.00 S205 autogramiáda
U  M  [ČR]   15.00 Literární sál představení knihy a autora 
   18.00 Autorský sál představení knihy a autora
U  M  [ČR]     9.45 Sál audioknih workshop
U   [ČR]   17.00 sál Rosteme s knihou beseda 
   18.00 L402 autogramiáda

 L  [ČR]   14.00 Literární kavárna beseda
  [ČR]   11.30 P409 představení knihy a autora

  [ČR]   16.00 Vaříme s knihou představení knihy a autora 
   17.00 L410 autogramiáda

 K  [ČR]   14.00 P409 křest knihy
 A  [ČR]   12.00 P409 představení knihy a autora

 M  [ČR]   14.00 Velký sál představení knihy a autora 
   15.00 S205 autogramiáda

 M  [ČR]   16.00 Autorský sál představení knihy
  [ČR]   14.00 Literární sál autorské čtení, beseda, soutěž

  [ČR]   14.00 Komorní sál beseda
 M  [ČR]   11.00 L304 autogramiáda
 A  [ČR]   12.00 P409 autogramiáda
 D  [ČR]   15.00 Literární sál předávání cen

 S  [ČR]   14.00 P409 křest knihy
  [ČR]   17.00 L301 beseda, autogramiáda
 H  [ČR]   14.00 Fantasy & sci-fi beseda 

   11.00 Fantasy & sci-fi beseda
 M  [ČR]   14.00 Velký sál představení knihy a autora 

   15.00 S205 autogramiáda
 K  [ČR]   14.00 Autorský sál beseda
  [ČR]   16.00 Sál audioknih představení audioknihy a interpreta

 M  [ČR]   15.00 L401 autogramiáda 
   12.00 Sál audioknih beseda

 O  [ČR]   16.00 Autorský sál představení knihy
 A  [ČR]   14.00 sál Rosteme s knihou přednáška

  [ČR]   19.00 DOX beseda 
   11.00 Velký sál představení knihy a autora 
   12.30 P208 beseda

  [ČR]   13.15 Sál audioknih autorské čtení 
   11.00 Sál audioknih pořad pro děti

  [ČR]   15.00 Malý sál představení knihy a autora 
   16.00 Vaříme s knihou představení knihy a autora

  [ČR]   13.00 L502 autogramiáda
 M  [ČR]   14.00 P409 křest knihy

  [ČR]   14.00 Literární kavárna přednáška
 D  [ČR]   16.00 Malý sál představení audioknihy

  [ČR]   16.00 Fantasy & sci-fi beseda, křest knihy 
   13.00 Fantasy & sci-fi beseda

  [ČR]     9.30 P208 představení knihy 
   13.15 Sál audioknih autorské čtení

  [ČR]   12.00 Sál audioknih představení audioknihy, autogramiáda 
   16.00 L202 autogramiáda
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 M  [ČR]   11.00 sál Rosteme s knihou předávání cen 
   12.00 Literární sál beseda 
   17.30 MIMO beseda

  [ČR]   13.00 sál Rosteme s knihou představení knihy a autora, křest
 A  [ČR]   13.00 sál Rosteme s knihou představení knihy a autora, křest

 K  [ČR]   14.00 L301 autogramiáda, beseda, soutěž
 M  [ČR]   11.00 Sál audioknih beseda 

   11.00 Literární sál beseda
  [ČR]   11.00 Fantasy & sci-fi soutěž 

   14.00 Fantasy & sci-fi beseda 
   12.00 Fantasy & sci-fi beseda 
   15.00 Fantasy & sci-fi beseda, křest knihy 
   10.00 Fantasy & sci-fi beseda 
   12.00 Fantasy & sci-fi beseda 
   10.00 Fantasy & sci-fi beseda

 A  [ČR]   17.00 Sál audioknih představení audioknihy 
   10.45 Sál audioknih představení audioknihy

 T  [ČR]   12.30 Lapidárium představení projektu
  [ČR]     9.30 P208 představení knihy

 T  [ČR]   16.00 Fantasy & sci-fi beseda
  [ČR]   13.00 Velký sál předávání cen 

   17.00 Sál audioknih představení audioknihy 
   13.15 Sál audioknih autorské čtení

 O  [ČR]   11.00 PEN klubovna autorské čtení
 H  [ČR]   11.00 P409 představení knihy a autora 

   12.00 P409 představení knihy a autora
  [UK]   11.00 Autorský sál představení knihy a autora

 K  [ČR]   10.00 Vaříme s knihou představení knihy a autora
  [ČR]   14.00 L606 představení knihy a autora

 M  [SK]   13.00 L002 autogramiáda
 O  [ČR]   14.00 Fantasy & sci-fi beseda
 D  [ČR]   15.00 PEN klubovna autorské čtení

  [ČR]   15.15 L207 autogramiáda
  [ČR]   13.00 sál Rosteme s knihou představení knihy a autora, křest
  [ČR]   17.00 Malý sál křest nakladatelství
  [ČR]   15.15 L207 autogramiáda

 M  [ČR]   13.00 Komorní sál představení knihy a autora
 A  [ČR]   12.00 Komorní sál představení knihy, beseda 

   14.00 Literární kavárna beseda
 L  [ČR]   11.00 Autorský sál představení knihy a autora

 T  [ČR]   11.00 PEN klubovna autorské čtení
Ž   [ČR]   15.30 L304 autogramiáda 
   15.00 L304 autogramiáda
Ž  M  [ČR]   16.00 Autorský sál představení knihy
Ž  M  [ČR]   16.00 Fantasy & sci-fi beseda
Ž   [ČR]   14.00 P409 křest knihy
Ž  M  [SK/ČR]   17.00 L003 autogramiáda
Ž   [ČR]   12.00 P409 otevření stánku 
   12.15 P409 křest knihy 
   15.00 Autorský sál přednáška 
   13.30 P409 představení knihy a autora 
   14.30 P409 představení knihy a autora 
   15.30 P409 představení knihy a autora 
   16.00 L824 autogramiáda
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Letní kino na výstavišti
S      

    H   
 M   BIO OKO

   / 
SLA NOSTN  AH EN  SE NY 

B  
Projekce za účasti autorky a hlavní hrdinky  
Corinne Hofmann
režie: Hermine Huntgeburth, Německo 2005,  
131 min.
Film podle stejnojmenného bestselleru vznikal přímo 
v  keňských reáliích. Vypraví skutečný příběh, který 
prožila sama Corinne Hoffman. Odvážná a rozhodná 
žena, hrdý válečník a nádherný milostný příběh, ode-
hrávající se ve strhujícím africkém prostředí – to byly 
ingredience, které knize napomohly k jejímu meziná-
rodnímu úspěchu. Byla přeložena do třiceti jazyků 
a prodalo se jí více než 70 milionů výtisků. 

   / 
SKANDIN SK  EČE

M
Projekce finské komedie za účasti autora předlohy 
Tuomase Kyrö
režie: Dome Karukoski, Finsko 2014, 113 min.
Mrzout je muž z minulosti. Ví, že lépe už bylo a nebu-

de. Před vším moderním se zavírá, protože pro něj 
svět skončil rokem 1953. Nutnost navštívit fyziotera-
pii v Helsinkách znamená pro starého muže celou 
řadu nepříjemných epizod – třeba jízdu autem, které 
řídí žena, nebo setkání se svým synem, ke kterému 
nikdy neměl příliš blízko. Mrzouta zkrátka čeká jeden 
velký mrzutý víkend. A jako obvykle se postará o to, 
aby bylo horko i všem ostatním.

  / 
  

Speciální projekce za účasti autora předlohy  
Jiřího Hájíčka a tvůrců filmu
režie: Dan Wlodarczyk, ČR 2016, 86 min.
hrají Pavel Liška, Bolek Polívka a další
Dramatický příběh o  kopáčích vltavínů, pro něž se 
ilegální těžba těchto polodrahokamů stala nekontro-
lovatelnou vášní, ale i způsobem obživy. Propletenec 
přátelství, zrady, lásky a zklamání nás zavede do spe-
cifické a unikátní společnosti nelegálních prospekto-
rů, kteří se pohybují za hranicí zákona a ve střední 
Evropě 21. století žijí svůj sen o nezávislosti a svo-
bodě – až do hořkého vystřízlivění. Film vznikl podle 
románu jednoho z nejvýraznějších představitelů mla-
dé generace českých prozaiků Jiřího Hájíčka.

FILMOVÝ
PROGRAM

Návštěvníci veletrhu mají vstupné na projekce zdarma, ostatní 100 Kč.  
V případě nepříznivého počasí se projekce koná v Křižíkově pavilónu.
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   / 
PŘEDSTAVENí PUBLIKACE „GENERACE  
NORMALIZACE. ZTRACENá NADĚJE  
ČESKÉHO FILMU?“
S       

 D

   /  
EDGAR DUTKA VE FILMU

   E  D   
  

   /  
PETR MARKOV VE FILMU
S    
režie: Zdeněk Troška, scénář: Petr Markov a Zdeněk 
Troška, 1983

   /  
VLADIMíR DRHA VE FILMU
D     
režie: Vladimír Drha, scénář: Jiří Just, 1981

   /  
KATARíNA VACULíKOVá SLOBODOVá VE FILMU

 
režie: Ota Koval a Jaroslava Vošmiková, scénář: Kata-
rína Slobodová, 1976

   /  
DANIELA FISCHEROVá VE FILMU

  
režie: Věra Chytilová, scénář: Daniela Fischerová a 
Věra Chytilová, 1986

   / 
JIŘí JUST VE FILMU

 
režie: Vít Olmer, scénář: Jiří Just a Vít Olmer, 1985

   /  
MORIS ISSA VE FILMU

režie: Moris Issa, 1968
B  
režie a scénář: Moris Issa, 1989

   /  
KAREL STEIGERWALD VE FILMU
H      
režie: Tomáš Svoboda, scénář: Karel Steigerwald, 
1979

   /  
RUDOLF RŮŽIČKA A JAN FLEISCHER VE FILMU
B     
režie: Rudolf Růžička, 1968

   
režie: Rudolf Růžička, scénář: Jan Fleischer a Rudolf 
Růžička, 1990

  /  
PONREPO DĚTEM
S    
režie: Hynek Bočan, scénář: Jiří Just a Hynek Bočan, 
1984

   /  
ANGELIKA HANAUEROVá VE FILMU
D     
režie: Angelika Hanauerová, 1967

 
režie: Angelika Hanauerová, 1969
C   
režie: Angelika Hanauerová, 1997

Změna programu vyhrazena.

Kino Ponrepo

G      
        

   
D          

S    

Bartolomějská 291/11, Praha 1



14. 5. 2017 19.00

Zápas mezi spisovatelem 
a autoritou 
/ The Struggle between 
Writer and Authority

LIAO I-WU
RADKA DENEMARKOVÁ

Moderuje 
/ Moderated by: 
Kateřina Procházková

Kapacita je omezena / Capacity is limited.
REZERVACE NUTNÁ / RESERVATIONS NECESSARY.

07.04.17   13:59
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OSAMĚLÝ MRTVÝ MUŽ
Václav Erben

Původní česká detektivka s oblíbeným kapitánem Exnerem 
odehrávající se v 70. letech v prostředí pražské zoo. S touto 
knihou můžete podniknout historickou detektivní procházku 
po zoologické zahradě. Ve  speciální úpravě s dobovou 
fotografi ckou přílohou a s doslovem, který popisuje tehdejší 
úspěchy, ji nyní přináší Zoo Praha.

K dostání na:
www.zoopraha.cz/eshop

inzerce_Osamely-mrtvy-muz_148x210mm.indd   1 7.4.2017   12:54:44
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www.facebook.com/rostemesknihou

Kampaň realizována 
za finanční podpory 

ROSTEME
S KNIHOU

KAMPAŇ na podporu četby knih

PRO
DOSPĚLÉ
informace
novinky

›

WWW.rostemesknihou.cz

PRO
DĚTI
zajímavé 
knížky
soutěže

›
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Gustave Flaubert

PANÍ 
BOVARYOVÁ

Vstupenky je možno zakoupit 
ve stánku Divadla pod Palmovkou.

WWW.PODPALMOVKOU.CZ

William Shakespeare

Macbeth
V titulní roli Milan Kačmarčík

Režie: Pavel Khek

www.MestskaDivadlaPrazska.cz



Osvěžení literárního života

HRDÝ PARTNER:

Světa knihy

Magnesie litery

Noci literatury

Magnesia_inz_Svet_knihy_148x210_TISK.indd   1 28.3.14   17:53



JSME PARTNEREM SVĚTA KNIHY
A ČESKÉHO BESTSELLERU

VYRÁBÍME DIÁŘE
PRO CELÝ SVĚT
Nakupujte přímo od výrobce na 
http://kalendarediare.graspo.com

ONLINE


