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3 HLAS SVOBODY

HA216 – HALA A

Cesta z těsta se klikatí dál a dál… a Petra Burianová
vás po ní ráda provede! Objevte recepty historicky
první vítězky populární pekařské show a upečte si
s ní dobroty, které respektují koloběh české přírody.
A nebude chybět ani povídání o oblíbených tradicích
a řemeslech naší historie.
Délka programu 55 minut.
[ Albatros Media / Palmknihy

10.00
VELKÝ SÁL

169

V
Není to, jak by se mohlo zdát, začátek nějakého vtipu, ale otázka, na kterou odpoví dva známí autoři
Guido Sgardoli a Martin Vopěnka. Proberou také
specifika tohoto konkrétního žánru i to, zda by se
o něj měli zajímat i dospělí čtenáři.
Tlumočeno: čeština, italština
[ Italský kulturní institut v Praze, Svět knihy

A

2

ATELIÉR EVROPA

9.45

LARGE THEATRE

This is not a beginning of a joke. This is a question
to be answered during the debate between two famous authors Guido Sgardoli and Martin Vopěnka.
They will also be discussing the particularities of
this specific genre and considering whether or not it
should be of interest to adult readers as well.
Interpreted: Czech, Italian

J
S
Portugalský spisovatel a esejista José Saramago by
v letošním roce oslavil významné životní jubileum.
Celosvětový význam a tvorbu tohoto autora si připomeneme společně s českými překladatelkami jeho
románových děl.
[ Portugalské centrum v Praze / Camões I.P., Praga

AUTORSKÝ SÁL

39

M
Liao Chung-ťi, Salizan Takisvilainan, Kate Dargaw
jsou známí Tchajwanští autoři. „Myslet jako hora“
znamená být schopný vidět celý ekosystém jako
holistický vesmír. V případě tchajwanských autorů
„myslet jako ostrov“ je kontemplativní a zodpovědný
přístup.
Tlumočeno: čeština, čínština
[ Svět knihy, Mi:Lù Publishing s.r.o., Tchajpejská ekonomická
a kulturní kancelář Berlín, Ministertsvo kultury Tchaj-wan,
Státní fond kultury České republiky

AUTHORS‘ THEATRE

L
I
Liao Hongji, Salizan Takisvilainan, Kate Dargaw are
well-known Taiwanese authors. “Think like a mountain” means being able to see the whole ecosystem
as a holistic universe. In the case of Taiwanese authors, “thinking like an island” is a contemplative
and responsible approach.
Interpreted: Czech, Chinese
LITERÁRNÍ SALON

2

D
L
A
N L
Deset povídek inspirovaných klasikem hororu H. P.
Lovecraftem představují autoři a editor A. K. Kudláč.
Nečekejte ale obvyklá žánrová klišé, každý z příběhů
v této knize je trochu jiný. I sto let staré nápady se
dají zpracovat nově a originálně.
[ Vysoká škola kreativní komunikace / Literární akademie
NO LIMITS
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LITERATURA JAKO HLAS SVOBODY – HALA B

H
Čtení ukrajinských dětských knih každý den od
10.00. Ukázky z dětské literatury v podání autorů
a známých osobností v češtině a ukrajinštině.
Tlumočeno: čeština, ukrajinština

ENY A SO

ŽE 9 L MO ENO

KD106 – KřIžíKův pAvIloN D

R D
R
B
V
K
Publikace přináší výběr z více než devíti set mluvených vstupů stejnojmenného pořadu ČRo Dvojka.
[ Český rozhlas

[ Velvyslanectví Ukrajiny v ČR, Ukrainian Institute, Svět knihy

D
Beseda s autorkou knihy Tajemství, nominované na
Magnesii Literu za debut roku 2021. Mystický román
inspirovaný příběhem Anežky České s ilustracemi
Petra Nikla stojí na půdorysu dochovaných historických faktů, nicméně s nimi zachází velmi volně.
[ Nakladatelství JOTA

4

FANTASY & SCI-FI – KřIžíKův pAvIloN D

M
Monstra, lovci a magie v ulicích současné Prahy, ale
také v exotické Argentině. Leoš Kyša s Lucií Lukačovičovou o její nové knize Zákon Azylu.
[ Nakladatelství Epocha

HC106 – HALA C

K
Beseda s Václavem Žmolíkem o jeho druhém putování vinařskými oblastmi – tradičními i méně obvyklými,
které kromě vyhlášených odrůd vinné révy nabízejí
i řadu pozoruhodných pamětihodností. S účastí tvůrců pořadu. Moderuje Jana Havrdová.
Délka programu 50 minut.
[ Česká televize – Edice ČT

LITERÁRNÍ SÁL

H MBOOK Y
O přesnou definici young adult a new adult už bylo
svedeno víc bitev než na samotných stránkách knih.
Dá se vůbec určit jasná hranice, nebo se oba žánry
prolínají? To zkusí rozseknout Alena Adrianet Heinrichová, Tess M. Puffrová, Pavel Bareš a redaktorka
CooBoo Katka Stupková. – Délka programu 55 minut.
[ Albatros Media / Palmknihy

56

SÁL AUDIOKNIH

A
M
K
Dětské audioknižní novinky Aleny Mornštajnové.
[ OneHotBook

PEN KLUBOVNA

S
L
H
Scenáristka, dokumentaristka a režisérka představí
úryvky z literárního scénáře Haškův písař, přečte tři
miniportréty ze série povídek Momentky v trojicích
a několik svých básní.
[ České centrum Mezinárodního PEN klubu

2

HA205 – HALA A

J

K

HA216 – HALA A

Máte děti i hromadu pracovních povinností, ale cestování se kvůli tomu nehodláte vzdát? Tak přijďte načerpat inspiraci na krátké i delší výlety. Tipy a triky pro
cesty v rodinném stylu vám předají známá moderátorka Tereza Tobiášová a zkušená průvodkyně Iva Petřinová. Dobrodružství čeká i na ty, co věčně nemají čas!
[ Albatros Media / Palmknihy

11.00
VELKÝ SÁL

9

Přijďte si poslechnout barvité příběhy ze Střední
a Jižní Ameriky z knihy Pas a pes. Dozvíte se, proč
mohou být krevety ta nejbezpečnější objednávka,
budete stopovat jaguára v belizském pralese a potvrdíte si, že v Kolumbii nejdou pro výstřel daleko.

S
L
Shari Lapena, světoznámá autorka bestsellerů Manželé odvedle, Někdo cizí v domě nebo Její konec přijíždí do Prahy představit svou novinku Nepříliš šťastná
rodina. Přijďte si poslechnout autorčinu besedu! Následuje autogramiáda na stánku Luxor HB006.
Tlumočeno: čeština, angličtina

[ Nakladatelský dům GRADA – GRADA

[ Luxor / Euromedia Group

LARGE THEATRE

S
L
O D
S
Shari Lapena, the bestselling author of The Couple

57

SOBOTA 11. 6.

2

PROFESNÍ FÓRUM

10.30

DENNÍ PROGRAMY

LITERATURE, OR THE VOICE OF FREEDOM THEATRE – HALL B

V
Reading of Ukrainian children books in both Czech
and Ukrainian – reading performed by authors and
various personalities from Czech Republic.
Interpreted: Czech, Ukrainian
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PROFESNÍ FÓRUM

11.00
Next Door, A Stranger In The House or The End of Her
will present her latest thriller Not A Happy Family. We
invite you to the debate and the booksigning at the
stand of Luxor HB006.
Interpreted: Czech, English

84

I
Jak lze zobrazit ilustrací, kresbou nebo komiksovým
příběhem neviditelné? Různě: například vyprávět příběhy opuštěných míst v broumovské krajině, uprchlíků z utečeneckého střediska ve Štrasburku nebo
hledat neviditelné uprostřed Benátek.
[ Baobab&GplusG s.r.o.

6

SOBOTA 11. 6.

pAvIloN RoSTEME S KNIHoU

N
Milujete pohádky? Tak je namalujte! Kreativní program s ilustrátorkou dětského časopisu Kamarádi
Sevdou Kovářovou (www.kamaradi.eu), který vám
odhalí tajemství, jak nakreslit poutavé ilustrace pro
děti. Výtvarný materiál zajištěn.

DENNÍ PROGRAMY

[ Spolek Zaedno v rámci kampaně Rosteme s knihou

FANTASY & SCI-FI – KřIžíKův pAvIloN D

4

A
Představení sborníku české fantastiky vydaného
u příležitosti 200. výročí narození zakladatele genetiky J. G. Mendela. Přední autoři české fantastiky jako
František Kotleta, Ondřej Neff nebo Kristýna Sněgoňová představí na besedě novinku čtenářům.
[ Nakladatelství Epocha

ATELIÉR EVROPA

39

M
M
Kniha s názvem Minjan navazuje na bestseller Mazl
tov o moderně ortodoxní židovské rodině z belgických Antverp. V Minjanu Margot popisuje osudy lidí
z ultraordoxní komunity, jako je fotograf Dan Zollman
nebo restauratér Mosje.
Tlumočeno: čeština, nizozemština
[ Vlámské zastoupení v České republice, Garamond

ATELIER EUROPE

M
S
B
M
Minjan picks up where Mazel Tov, the bestselling
book about a modernly orthodox Jewish family from
the Belgian city of Antwerp, left off. Margot continues describing the lives of people from the ultraorthodox community, including the photographer Dan
Zollman or Mosje, who owns a restaurant.
Interpreted: Czech, Dutch

SÁL AUDIOKNIH

P

45

A

[ Audiotéka

vp001 – STAN MAlÝCH NAKlADATElů

P
Putování polského milovníka Prahy městem spolu
s Hrabalem, Mozartem i Kafkou, téměř pohádková
férie vyprávěná polským novinářem a spisovatelem
Jackem Pomorskim.
[ Novela bohemica

HB201 – HALA B

16

S
[ Italský kulturní institut v Praze, Svět knihy

LITERÁRNÍ SALON

PEN KLUBOVNA

P
L
Pedagogové LA Petr Borkovec, Radek Malý, Zuzana
Říhová a absolventka LA Martina Šourková představují své nejnovější literární práce. M. Šourková
– Zemři se mnou, Z. Říhová svůj připravovaný román,
R. Malý sbírku Básně na děrné štítky.

K
H
Sbírka povídek přináší příběhy inspirované autorčiným životem v Německu, jejími vzpomínkami na
Česko, i příběhy zrozené z čiré fantazie. Některé povídky vznikly v dobách pandemie a zabývají se jejími
následky, jiné se vracejí do minulosti či se dokonce
pokoušejí poodhalit tajemství minulých životů v Praze, v Cáchách i jinde.

[ Vysoká škola kreativní komunikace / Literární akademie

LITERATURA JAKO HLAS SVOBODY – HALA B

3

P
Radka Denemarková a Klára Wang Tylová jsou dvě
české autorky, které spojuje delší pobyt na Tchaj-wanu, z něhož a o němž obě psaly. Jak vnímaly zemi,
která je nám v něčem tolik vzdálená, ale s kterou
zároveň sdílíme snahu bránit křehké demokratické
hodnoty?
[ Svět knihy, Paseka

[ České centrum Mezinárodního PEN klubu

HA106 – HALA A

J A
N
U příležitosti vydání nové knihy Tajemství našich hradů a zámků v nakladatelství Alpress zveme na autogramiádu s autorem. Jan A. Novák je přední český
spisovatel, fotograf, autor zaměřující se na témata
z oblasti záhad, historie a popularizace vědy.
[ Alpress

58
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HA206 – HALA A

KD106 – KřIžíKův pAvIloN D

S
K
Populární biolog, filosof a spisovatel Stanislav Komárek bude na stánku Nakladatelství Academia podepisovat novinku Jungovské eseje z devadesátých let.
Ta v Academii vychází v rámci autorových sebraných
spisů.

R V
V
M
A
D
Stanice Vltava při příležitosti českého předsednictví
Evropské unie uvede během léta úspěšné autory
a jejich díla doma I v zahraničí.
[ Český rozhlas

[ Nakladatelství Academia

[ Nakladatelství JOTA

HA109 – HALA A

V
E
Autogramiáda spisovatelky Vesny Evans.
[ Nakladatelství MOBA

11.40

HA428 – HALA A

A
S
Y
A. Goldflam, J. Schmid, J. Kretschmerová, J. Lábus,
O. Navrátil, P. Nový a další členové Studia Ypsilon.
Divadelní novinky a obrazové publikace představující
bohatou minulost a současnost této legendární divadelní scény a mnoho dalšího.
[ Studio Ypsilon

HB001 – HALA B

69

V
S
Budeme na vás čekat v našem stánku, abychom
vám vyprávěli nádherný příběh o identitě, toleranci
a rovnoprávnosti. A nebude to jen o příběhu, ale budeme si i hrát, něco vyrobíme a zazpíváme si s dětmi
něco ve španělštině. Počet míst je omezený.
Délka programu 25 minut.
Tlumočeno: čeština, španělština
[ Velvyslanectví Španělska a Institut Cervantes v Praze

HB001 – HALL B

S
Tell me a story, Supercevantito: We will be waiting for
you at our stand at the Fair in order to tell you a wonderful story about identity, tolerance and equality.
Apart from the story to be told, we will play, do crafts
and even sing in Spanish with the little ones.
Program lasts 25 minutes.
Interpreted: Czech, Spanish
HC408 – HALA C

6

K
P
Zveme vás na křest Pohádkové mapy Česka s Marcelem Goetzem.
[ Mapcentrum

LITERÁRNÍ SÁL

4

H MBOOK M
M
Japonsko jako bezedná studna inspirace? To si pište, a rovnou kaligraficky – někdo japonské autory vydává, někdo překládá a někdo podle japonské popkultury napíše knihu. S tím, jak Země vycházejícího
slunce ovlivnila jejich životy, se svěří ředitel nakladatelství CREW Petr Litoš, oceňovaná překladatelka
Anna Křivánková a Lenka Poláčková, debutující vítězka soutěže „Hvězda inkoustu“.
Délka programu 55 minut.
[ Albatros Media / Palmknihy

HA216 – HALA A

3

N
Čína, Rusko, Bělorusko. Trojice zemí, kde politický
režim svobodě slova nepřeje. A také trojice zemí,
které Tomáš Etzler, Miroslav Karas, Tereza Šupová
a Adéla Dražanová znají z první ruky. Jakým výzvám
v autoritářských státech novináři čelí? Nejen to se
dozvíte přímo od hvězd české žurnalistiky.
Délka programu 65 minut.
[ Albatros Media / Palmknihy

VELKÝ SÁL

2

S
D
P
Setkání s operní divou Dagmar Peckovou a spoluautorkou její netradiční biografie Míšou Zindelovou
nejen nad knihou, ale i nad operou, módou, uměním
a životem ve všech jeho barvách.
[ Nakladatelský dům GRADA – COSMOPOLIS

59

DENNÍ PROGRAMY

D
Autogramiáda ke knize Tajemství, nominované na
Magnesii Literu za debut roku 2021. Mystický román
inspirovaný příběhem Anežky České s ilustracemi
Petra Nikla stojí na půdorysu dochovaných historických faktů, nicméně s nimi zachází velmi volně.

SOBOTA 11. 6.

11.30

HA209 – HALA A
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3

LITERATURA JAKO HLAS SVOBODY – HALA B

P
Dvanáctiletá Bára pokračuje ve svých dobrodružstvích! Veronika Válková vydala novou Bárovku a pro
své fanoušky chystá malé překvapení.

V
Prezentace knihy, která je výborem textů na téma
česko-čínských vztahů publikovaných projektem „Sinopsis“ v posledních pěti letech. Vybrané analytické
komentáře a další texty ukazují, jak se stále asertivnější Čína snaží manipulovat domácím i zahraničním
veřejným míněním a prosazovat svůj vlastní narativ.

[ Nakladatelský dům GRADA – BAMBOOK

[ Svět knihy, Časopis Sinopsis

26

DENNÍ PROGRAMY

SOBOTA 11. 6.

pAvIloN RoSTEME S KNIHoU

9

ATELIÉR EVROPA

S

S
B
Y
S
Dvě úspěšné severské spisovatelky žánru krimi/thriller (a zároveň mnohaleté kamarádky), které jsou vysoce hodnoceny literární kritikou i čtenáři po celém
světě, pohovoří o své tvorbě a zkušenostech.
Tlumočeno: čeština, dánština
[ Dánské velvyslanectví, Práh, Grada

ATELIER EUROPE

M

S
B
Y
S
Two successful and highly acclaimed Scandinavian
authors of crime/thriller novels (and, for many years,
friends) discuss their world-renowned work and experiences.
Interpreted: Czech, Danish

19

AUTORSKÝ SÁL

S
Poslední léto ve městě, román, který se v průběhu let
stal kultovní knihou. Sugestivní atmosféra šedesátých a sedmdesátých let v Římě a příběh nešťastné
lásky. Autor představí nestárnoucí dílo, jež snese
srovnání s velkými romány moderní literatury počátku 20. století.
Tlumočeno: čeština, italština
[ Italský kulturní institut v Praze, nakladatelství Argo

AUTHORS’ THEATRE

M
Last Summer in the City is a novel that has achieved
something of a cult status over the years. The vivid
and captivating atmosphere of the sixties and seventies in Rome – the story of a doomed love. The
author will present this ageless work that stands
comparison with the greatest novels of the early
20th century.
Interpreted: Czech, Italian

189

PROFESNÍ FÓRUM

Existuje recept na knižní bestseller? Jak ho rozpoznat, nepropásnout a jak o něj pečovat? O knihách,
na které se stojí fronty, bude mluvit Emanuela Anechoum, která se stará o literární práva Eleny Ferrante
a šéfredaktor nakladatelství Host Miroslav Balaštík.
Tlumočeno: čeština, angličtina
[ České literární centrum (MZK), Italský kulturní institut
v Praze

PROFESSIONAL FORUM

M
M
B
Is there a recipe for a bestselling book title? How do
you identify and nurture it, so that it doesn’t pass
you by? Emanuela Anechoum, who handles Elena
Ferrante’s literary rights and Host Publishers editorin-chief Miroslav Balaštík will talk about books that
readers queue up for.
Interpreted: Czech, English
FANTASY & SCI-FI – KřIžíKův pAvIloN D

4

V
K
Jsou lepší össenské houby, nebo fomalhiwské krystaly? Kolik civilizací argenitového vesmíru nepřežilo apokalypsu? Dělá si z nás bůh Akkütlix legraci?
A má vůbec ještě smysl psát žánrové knihy? Sága
Mycelium dospěla k závěru, takže je čas na rekapitulaci i nové plány. Přijďte si je poslechnout!
[ Nakladatelství Argo

SÁL AUDIOKNIH

5

M
I
A
R
H
Atentát na Reinhara Heydricha – prezentace audioknihy autora Miroslava Ivanova za účasti interpreta
Františka Kreuzmanna a novinářky Kláry Říhové (dcery Miroslava Ivanova).
[ Supraphon

2

LITERÁRNÍ SALON

PEN KLUBOVNA

M
Nad překladem knihy Metrická společnost německého autora Steffena Maua (přeložil Jan Petříček) budou diskutovat Petr Koubský, Marie Heřmanová a Kateřina Smejkalová. Diskuzi moderuje Josef Šlerka.

A
M
H
Psaní bylo autorčiným životním přáním, které si plní
od roku 2000, kdy se vzdala pedagogické praxe
a rozhodla se pro práci na volné noze. Spisovatelka
představí svou tvorbu čtením ze svých úspěšných
knih.

[ Univerzita Karlova, Nakladatelství Karolinum

[ České centrum Mezinárodního PEN klubu

60
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4

[ Nakladatelství Epocha

HC106 – HALA C

K
Autogramiáda Jiřiny Bohdalové a jejích hostů k druhé
„knize receptů“ z pořadu „Hobby naší doby“. Moderuje Jana Havrdová.

LITERÁRNÍ SÁL

H MBOOK
Na stupnici superpadouch – superhrdina existuje nekonečné množství odstínů. Jak budovat kladné i záporné charaktery, aniž by to působilo naivně? Koho si
víc oblíbí autor a koho čtenář? Příklady ze své spisovatelské praxe plné slovanské mytologie vám představí Lucie Ortega, Kateřina Ševčíková a Jana Švecová.
Délka programu 55 minut.
[ Albatros Media / Palmknihy

[ Česká televize – Edice ČT

KD004 – KřIžíKův pAvIloN D

4

K
H
Autogramiáda Kateřiny Huňové k futuristické dystopii
Sladké sny.
[ FANTOM Print

KD106 – KřIžíKův pAvIloN D

1

R V
P
S
P
Stanice Vltava uvede v červnu premiérovou četbu
Paola Sorrentina. Italského vypravěče Tonyho Pagodu v rozhlasovém podání ztvárnil herec Jiří Vyorálek.
[ Český rozhlas

HA216 – HALA A

P
V
Co by v dobré detektivce nebo mrazivém thrilleru
nemělo chybět? A jak ve vyprávění budovat atmosféru? O tom si budou povídat autoři, kteří mají napětí
v malíčku: Jiří Březina, Kateřina Karolová a Michaela
Klevisová. Připravte si nervy, tentokrát totiž dostanou pořádně zabrat.
Délka programu 65 minut.
[ Albatros Media / Palmknihy

13.00
VELKÝ SÁL

HA427 – HALA A

K
J
H
Kuchařka pro milovníky dobrého jídla přináší recepty tohoto muzikálového zpěváka, společně se svými
kolegy a přáteli, kteří mu nahlíželi pod pokličku v TV
pořadu pod stejnojmenným názvem.
[ Muzikál Expres / Musical Media

HB001 – HALA B

S
Jeden z našich učitelů, rodilý mluvčí španělštiny, si
s vámi bude povídat, takže si můžete na veletrhu
s námi procvičit španělštinu. Ale pozor, budete na
to mít jen 5 minut. Přihlásíte se k našemu Speak
datingu?
[ Velvyslanectví Španělska a Institut Cervantes v Praze

K
B V
Autorka bestselleru Žítkovské bohyně představí dlouho očekávaný nový román o ženách, víře a zlu. Moderuje Radek Štěpánek z nakladatelství Host.
[ Nakladatelství Host

pAvIloN RoSTEME S KNIHoU

6

I
H
S
Detektivní výprava po stopách dobrých i špatných
skutků s Irenou Hejdovou vás zaručeně bude bavit.
Zábavný workshop představí novou interaktivní knížku pro děti od 5 let.
[ Nakladatelství Host

ATELIÉR EVROPA

9

DAS B H L
B
K
Autor se vyrovnává se sebevraždou svého bratra poutavou sondou do vlastního nitra i dějin fenoménu. Za
tuto knihu získal Georg-Büchner-Preis, nejvýznamnější literární cenu za německojazyčnou literaturu. Jeho
romány byly přeloženy do 20 jazyků.
Tlumočeno: čeština, němčina
[ Rakouské kulturní fórum v Praze, Švýcarské velvyslanectví,
Goethe-Institut Česká republika

61

SOBOTA 11. 6.

A
Autogramiáda sborníku české fantastiky vydaného
u příležitosti 200. výročí narození zakladatele genetiky J. G. Mendela. S účastí předních českých autorů
jako Františka Kotlety, Ondřeje Neffa, Kristýny Sněgoňové a dalších na stánku nakladatelství.

DENNÍ PROGRAMY

HA401 – HALA A

I A ML DEŽ 7

1 ITÁLIE

2 ŽIJEME PRO KNIHY

3 HLAS SVOBODY

13.00

DENNÍ PROGRAMY

SOBOTA 11. 6.

ATELIER EUROPE

DAS B H L
B
K
The author comes to terms with his brother’s suicide in a captivating study of his own soul and the
history of this phenomenon. The book received the
Georg-Büchner-Preis, the most prestigious award for
literature in German. Bärfuss’s novels have been
translated into 20 languages.
Interpreted: Czech, German

3

AUTORSKÝ SÁL

P
I
Zveme vás na přednášku slavné reportérky Pavly Jazairiové s názvem Globalizovaná Indie. Co tato nová
doba Indii přinesla a co jí vzala? Jak se mění, kam
se ztrácí indická kultura? Odpovědi naleznete nejen
v knize, ale zodpoví vám je i autorka sama.
[ Nakladatelský dům GRADA – GRADA

8 ODBORNÉ PROGRAMY

advocates, who help it look for readers! Publishers
from Italy, Poland and the Czech Republic will introduce their editions dedicated to Czech literature in
translation.
Interpreted: Czech, English
FANTASY & SCI-FI – KřIžíKův pAvIloN D

4

E
A
Překladová fantastika u nás jen kvete a každý měsíc vychází celá řada atraktivních titulů. Zkusme si
společně představit to nejzajímavější ze zbytku roku
2022 včetně dosud neohlášených titulů.
[ Nakladatelství Argo

SÁL AUDIOKNIH

5

M
K
N
Nevědění – prezentace audioknihy autora Milana
Kundery za účasti interpreta Jiřího Bartošky a producentky titulu Nadi Dvorské.
[ Supraphon

9

LITERÁRNÍ SALON

R
E
Mickiewicz, Mácha, Ševčenko! Před sto lety vyšla
v Polsku zásadní sbírka Balady a romance. O tom,
jak romantické hnutí změnilo symbolické chápání
národa, a kontextech středo/východoevropského
romantismu diskutují Olaf Krysowski a Blanka Činátlová.
Tlumočeno: čeština, polština
[ Polský institut v Praze, Instytut Książki

3

LITERATURA JAKO HLAS SVOBODY – HALA B

L
„Literatura jako hlas svobody“ je téma, jež reflektuje
aktuální dění. Svět knihy proto neustále pracuje na
přípravě pořadů s tímto zaměřením – i po vytištění
programového katalogu. Ověřte si prosím na webu
či přímo u sálu, co jsme k tomuto tématu připravili.
[ Svět knihy

HB201 – HALA B

1

[ Italský kulturní institut v Praze, Argo

PEN KLUBOVNA

V
J
Příběh o Faustovi představuje jeden z nejstarších
a nejpodstatnějších evropských mýtů, jehož aktuálnost v současné době každým dnem narůstá. Autor
o faustovském mýtu shromáždil a pro knihu upravil
studie z let 1994–2013, jimiž se pokusil z rozmanitých stran nahlédnout do jeho podstaty.
[ České centrum Mezinárodního PEN klubu

HA109 – HALA A

A
Autogramiáda českých úspěšných spisovatelek Hany
Marie Körnerové a Aleny Jakoubkové.
[ Nakladatelství MOBA

PROFESNÍ FÓRUM

189

HB002 – HALA B

Stejně jako ostatní malé literatury nemá ani ta česká za hranicemi na růžích ustláno. Má však své zastánce, kteří jí hledají cestu ke čtenářům! Své ediční
řady věnované české literatuře v překladu představí
zástupci nakladatelů z Itálie, Polska a ČR.
Tlumočeno: čeština, angličtina

A
S
B
Spisovatelka Sara Blædel přijíždí představit novinku
Dávno ztracená ze série o vyšetřovatelce Louise Rickové. Za knihy z této série celkem pětkrát získala
ocenění Martha prisen – nejoblíbenější spisovatel
dánských čtenářů.

[ České literární centrum (MZK), Italský kulturní institut
v Praze, Nakladatelství Karolinum

[ Skandinávský dům, Velvyslanectví Dánska

PROFESSIONAL FORUM

L
Czech literature, just like any other of its similarsized peers, mostly has to fend for itself in the foreign markets. And yet it does have its ceaseless

HB006 – HALA B

2

S
Rádi čtete? Rádi si o knihách popovídáte? Přijďte za
námi! Potkejte se s dalšími knihomoly, oblíbenými in-

ENY A SO

ŽE 9 L MO ENO

fluencery i zástupci nakladatelství. Podělte se o své
knižní zážitky a poslechněte si, jaké knihy si nesmíte
nechat ujít! Těšíme se na vás.

píše. Její kniha Kočka a generál je věnovaná čečenskému konfliktu a vztahům mezi pachateli a oběťmi.
Tlumočeno: čeština, němčina

[ Luxor / Euromedia Group

[ Goethe-Institut Česká republika, Rakouské kulturní fórum,
Švýcarské velvyslanectví

HB301 – HALA B

A

DAS B

M

[ Nakladatelství Host

KD106 – KřIžíKův pAvIloN D

R

B
N
J
J
R
R
Kniha navazuje na oblíbený stejnojmenný projekt,
který vyšel na CD. Publikace obsahuje dvanáct příběhů vycházejících z libret slavných oper.
[ Český rozhlas

VELKÝ SÁL

B
M
J
B
Poznejte jednu z nejzářivějších hvězd stříbrného plátna! Tereza Brodská představí knihu o své mamince
Janě Brejchové, ikoně 60. let, která hrála po boku
českých i zahraničních herců. Následuje autogramiáda na stánku Luxor HB006.
[ Luxor / Euromedia Group

2

H MBOOK
R
Svět médií se překotně vyvíjí a recenzování knih
s ním. Jak chutná denní chleba moderního knižního recenzenta a co obnáší spolupráce nebo třeba
betačtenářství? V panelu, který povede Marky alias
@endlessbibliophile z HumbookTeamu, budou diskutovat Monika aka @foxorous, Kačka alias @knihy_
od_kacky a Zuzka neboli @knizni.supernova.
Délka programu 55 minut.
[ Albatros Media / Palmknihy

pAvIloN RoSTEME S KNIHoU

ATELIER EUROPE

H

Born in Georgia, playwright, director and writer Nino
Haratischwili now lives in Hamburg. The family spoke
both German and Georgian at home, which are also
the author’s two literary languages. Her book The
Cat, the General and the Crow focuses on the conflict
in Chechnya and the relationship between the perpetrators of crimes and their victims.
Interpreted: Czech, German

19

AUTORSKÝ SÁL

14.00

LITERÁRNÍ SÁL

H N

P
Viola Ardone a Stefania Auci se jako autorky velmi
liší, zároveň ale mají něco společného: obě se ve
svém psaní zaměřují na dějiny. V čem je pro ně historie důležitá? Jak ovlivňuje jejich autorský styl? Jak
„napsat dějiny”?
Tlumočeno: čeština, italština
[ Italský kulturní institut v Praze, Svět knihy

LARGE THEATRE

H
Viola Ardone and Stefania Auci are two very different
writers, but they have something in common: their
writings are dealing with history. How do such point
is important to them? How does it affect their writing
itself? How to write History?
Interpreted: Czech, Italian

6

LITERÁRNÍ SALON

B
B
Román www.bez-bot.cz české spisovatelky Ivony
Březinové o životě 15letého Bena po těžké nehodě
představí Jana Štillerová a Pětr Šołta, kteří přečtou
úryvek z lužickosrbského překladu Bjez čriji lužickosrbsky a česky.
[ Domowina – Verlag

6

E V
K
Lodní smyčka, zkracovačka, ambulanční uzel… Naučte se je vázat společně s malým Kájou, který díky
uzlům na kouzelných tkaničkách zažívá nejedno dobrodružství se svým novým kamarádem.
[ Nakladatelství Host

LITERATURA JAKO HLAS SVOBODY – HALA B

83

O D
K
Setkání se slovenským spisovatelem Danielem Majlingem, autorem divadelní hry Konec rudého člověka,
napsané na motivy knihy rozhovorů Světlany Alexijevičové Doba z druhé ruky. Za účasti členů Divadla
v Dlouhé, které Konec rudého člověka uvádí.
[ Divadlo v Dlouhé

ATELIÉR EVROPA

39

DAS B H N
H
K
Dramatička, režisérka a spisovatelka Nino Haratischwili se narodila v Gruzii a nyní žije v Hamburku.
Doma mluvili německy i gruzínsky, v obou jazycích

PROFESNÍ FÓRUM

1289

R
O tom, jak si stojí nezávislá nakladatelství na evropském knižním trhu a jak posílit jejich pozici, bude

63

SOBOTA 11. 6.

I A ML DEŽ 7
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HA201 – HALA A

14.00
diskutovat Emanuela Anechoum z italského nakladatelství E/O a Kerstin Rabe z německého Mixtvision.
Tlumočeno: čeština, angličtina
[ České literární centrum (MZK), Frankfurter Buchmesse,
Italský kulturní institut v Praze

SOBOTA 11. 6.

PROFESSIONAL FORUM

DENNÍ PROGRAMY

8 ODBORNÉ PROGRAMY

B
M
R
Emanuela Anechoum from the Italian publishing
house E/O and Kerstin Rabe from Mixtvision, Germany, will discuss the position of independent publishers on the European book market and the ways
how to improve it.
Interpreted: Czech, English
FANTASY & SCI-FI – KřIžíKův pAvIloN D

4

J
M
Nejen o novém vydání kultovní série Arkádie budou
vyprávět legenda české sci-fi Ondřej Neff a Karel
Jerie, uznávaný komiksový tvůrce a ilustrátor dvou
autorových novinek: románu Ultimus a sbírky Hu! Povídky Dědka Čucháka. Beseda + autogramiáda.
[ Mystery Press

5

SÁL AUDIOKNIH

A
M
H
Jih proti Severu, Kateřina Aragonská a Osmý život
pro Brilku v podání Martiny Hudečkové (27+ hodin
poslechu!).
[ OneHotBook

vp001 – STAN MAlÝCH NAKlADATElů

K
Starší i nově objevené pověsti z Karlštejna a blízkého okolí sebral a převyprávěl historik Petr Hlaváček,
knihu provázejí ilustrace Jiřího Slívy.

L
N
A
S
Lucie a Nicole dělají všechno spolu. Jsou to ségry
i kámošky. Jejich blog A Cup of Style spravují už více
než deset let. O společných začátcích, o úspěchu
i malých nezdarech napsaly knihu Deset let se ségrou. Už šest let také vydávají Diář.
[ Nakladatelství SLOVART, s.r.o.

HA205 – HALA A

2

H
S
P
Populární herečka Sandra Pogodová vám představí
svou novou knihu Buď v pogodě. Kniha je plná hereččina nezaměnitelného humoru a jejím prostřednictvím můžete nakouknout až k Sandře do obýváku.
[ Nakladatelský dům GRADA

HA216 – HALA A

M
H
P
Napsala desítky knižních bestsellerů, řadu úspěšných scénářů a její Instagram dnes sledují desetitisíce lidí. Halina Pawlowská je zkrátka pojem! Jaká
témata ji v poslední době zajímají a co dalšího chystá? Navštivte literární kuchyni oblíbené spisovatelky,
kde to voní moudrostí a neodolatelným nadhledem.
Délka programu 45 minut.
[ Albatros Media / Palmknihy

HA412 – HALA A

S
K
V souvislosti s 80. výročím vypálení obce Lidice
(10. 6. 1942) vydává Karmelitánské nakladatelství životopis posledního lidického faráře P. Josefa
Štemberky s názvem Nejvyšší oběť. Nenechte si ujít
prezentaci životopisu a setkání s autorem knihy Františkem Kolouchem.
[ Karmelitánské nakladatelství

[ Novela bohemica

2

PEN KLUBOVNA

P

K

M

Triptych imaginárních rozhovorů s Paulem Gauguinem, Vincentem van Goghem a Paulem Cézannem.
Rozhovory byly pořízeny v Café van Gogh v městě Arles, v Saint-Rémy – psychiatrickém ústavu Saint-Paul-de-Mausole a v Aix-en-Provence v regionu Provence-Alpes-Côte d’Azur na řece Rhône v červenci 2011.
[ České centrum Mezinárodního PEN klubu

HA421 – HALA A

N
D
Publikace Český a moravský les se věnuje všem aspektům lesa, od hospodářského významu až po vliv
na klimatické procesy a tvářnost krajiny. Vznikla ve
spolupráci s Českou lesnickou společností a je určena nejen lesníkům, ale každému, kdo má les rád.
[ Nakladatelství Dokořán

HA428 – HALA A

A
Autogramiáda oblíbených českých spisovatelů Jana
Bauera a Františka Niedla.

A
S
Y
A. Goldflam, J. Schmid, J. Kretschmerová, J. Lábus,
O. Navrátil, P. Nový a další členové Studia Ypsilon.
Divadelní novinky a obrazové publikace představující
bohatou minulost a současnost této legendární divadelní scény a mnoho dalšího.

[ Nakladatelství MOBA

[ Studio Ypsilon

HA109 – HALA A

64

I A ML DEŽ 7

K
[ Nakladatelství Host

HB303 – HALA B

P

A
V preklade Jířího Popioleka je Posledná k. & k. barónka druhou knižkou Silvestra Lavríka, ktorá vykresľuje
príbehy slovenskej spoločnosti v 20. storočí na pomedzí fiction a non fiction. Nasleduje autogramiáda
v stánku Argo HA203.
[ Literárne informačné centrum, nakladatelství Argo,
Slovenský inštitút v Prahe

HC106 – HALA C

P
V druhé knize s výběrem NEJ receptů z oblíbené pekařské soutěžní show a s exkluzivními recepty Michaely Landové, Josefa Maršálka a Zlaty Otavové.
Autogramiáda Markéty Poláčkové a účinkujících ze
stejnojmenného pořadu. Moderuje Jana Havrdová.
[ Česká televize – Edice ČT

HC301 – HALA C

K

V

Tomáš Belko, Pavel Brycz, Lenka Elbe, Oto Klempíř,
Jakub Kohák, Iva Hadj Moussa, robot Franz, Pavel
Sobek, Ondřej Souček, Jitka Bret Srbová, Karel Špindler, Pavel Tomeš. Kniha představuje unikátní soubor 11 povídek ze světa reklamního prostředí, plných
štiplavých, humorných a ironických příběhů situovaných právě do světa marketingu a reklamy.
[ Vysoká škola kreativní komunikace / Literární akademie

HC408 – HALA C

V

R
H

R

P

[ Mapcentrum

KD004 – KřIžíKův pAvIloN D

4

S
AN OM P
Zajímá vás, jak se píše první české LitRPG, co je nejtěžší na vesmírných bitvách nebo jak skloubit psaní
s prací překladatelky a nezbláznit se? Přijďte si popovídat s autory FANTOM Printu – Janem Kotoučem,
Petrou Kubaškovou a Zuzanou Strachotovou!
[ FANTOM Print

KD103 – KřIžíKův pAvIloN D

K

H

S

2

V

Dlouho očekávaný knižní dialog dvou významných

ŽE 9 L MO ENO

osobností – publicisty a spisovatele Karla Hvížďaly
a nestora výtvarného umění, skláře, sochaře, architekta a pedagoga Václava Ciglera. Přináší vhled do
umělcovy biografie, v níž se zrcadlí životní a tvůrčí
zkušenost v běhu dějinného času. Rozhovor provází
bohatý obrazový materiál dokumentující proměny Ciglerovy práce se sklem, jeho architektonické realizace ve veřejném prostoru, návrhy projektů k utváření
krajiny. Jedinečnou grafickou úpravu publikaci dodala
Clara Istlerová.
[ Univerzita Karlova, Nakladatelství Karolinum

KD106 – KřIžíKův pAvIloN D

5

R

B
K
K
Humorně laděný životopis známé herečky a komičky
vyšel u příležitosti jejích 80. narozenin.
[ Český rozhlas

15.00
VELKÝ SÁL

379

S
J
Slavnostní udílení Ceny Jiřího Theinera, pořádané
Světem knihy. Ocenění je určeno autorce nebo autorovi, který svým dílem či životem podporuje ideál
svobody. Stálým čestným členem grémia ceny je Pavel Theiner, syn Jiřího (George) Theinera, po němž
je cena pojmenována. Původem český redaktor, jenž
emigroval do Velké Británie, kde se stal ředitelem
a editorem britského časopisu Index on Censorship.
V roce 2022 je laureátkou ocenění Světlana Alexandrovna Alexijevičová.
Tlumočeno: čeština, ruština
[ Svět knihy

LARGE THEATRE

A
J
P
Ceremony of the Jiří Theiner Prize, organized by the
Book World Prague. The award is intended for an author who supports the ideal of freedom with his work
or life approach. Pavel Theiner, son of Jiří (George)
Theiner, after whom the award is named, is a permanent honorary member of the award board. Originally
a Czech editor who emigrated to Great Britain, where
he became the director and editor of the British magazine Index on Censorship. In 2022 the prize will be
given to Svetlana Alexandrovna Alexievich.
Interpreted: Czech, Russian
pAvIloN RoSTEME S KNIHoU

69

D
E
D
Každý má kamaráda, který žije jen v jeho představách. I ten, kdo o tom neví. A jak vidí on nás? Jak
vidí naše rodiče? Co cítí, když najednou dostane
soupeře? S těmito otázkami si pohrává Dóra Elekes
ve svém absurdním a prostořekém pohádkovém románu.

65

SOBOTA 11. 6.

HB301 – HALA B
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LITERATURA JAKO HLAS SVOBODY – HALA B

15.00
Tlumočeno: čeština, maďarština
[ Petőfi Kulturális Ügynökség, Lisztův institut – Maďarské
kulturní centrum Praha, nakladatelství Malvern

SOBOTA 11. 6.

GRoWING WITH A BooK pAvIlIoN

DENNÍ PROGRAMY

8 ODBORNÉ PROGRAMY

D
E
L
D
O
Everybody has a friend that only lives in their imagination. Even those who don’t know it yet. But how do
these imaginary friends see us or our parents? How
do they feel when their position is suddenly challenged? These are the questions Dóra Elekes asks
herself in her absurd, freewheeling fairytale novel.
Interpreted: Czech, Hungarian

9

ATELIÉR EVROPA

Ž
Novinářky i spisovatelky Leïla Slimani, Alice Horáčková i Magdalena Platzová se ve svých knihách vracejí
do první poloviny minulého století. Jejich postavy pocházejí z různých prostředí, ale všechny se musejí
vyrovnávat s historickými zvraty, které nějakým způsobem zasáhnou do jejich života. Autorky se při psaní inspirovaly rodinnou historií a pátraly v archivech.
Debatu moderuje Radka Potměšilová.
Tlumočeno: čeština, francouzština
[ Nakladatelství Argo, Francouzský institut v Praze

ATELIER EUROPE

H
In their books, journalists and writers Leïla Slimani,
Alice Horáčková and Magdalena Platzová all return
to the first half of the 20th century. Their characters
may come from different backgrounds but they must
still all come to terms with the historical events affecting their lives. The authors drew their inspiration
from family histories and public archives. The debate will be hosted by Radka Potměšilová.
Interpreted: Czech, French
AUTORSKÝ SÁL

P
K
Na počátku byla hvězda. Pak přišla pop-music. Hudební publicista Pavel Klusák představuje nezávislý
portrét slavného zpěváka.

3

L
„Literatura jako hlas svobody“ je téma, jež reflektuje
aktuální dění. Svět knihy proto neustále pracuje na
přípravě pořadů s tímto zaměřením – i po vytištění
programového katalogu. Ověřte si prosím na webu
či přímo u sálu, co jsme k tomuto tématu připravili.
[ Svět knihy

PROFESNÍ FÓRUM

8

P

V
P
Psycholog Václav Petráš představí svoji knihu Psychologie vítězství, která se zabývá sebedůvěrou,
koncentrací, zvládáním tlaku. S pomocí cvičení se
můžete mentálně připravit na to, abyste byli schopní
podat standardní výkon, i když se necítíte dobře.
[ Nakladatelství Portál

FANTASY & SCI-FI – KřIžíKův pAvIloN D

4

B

N
L
Časopis XB-1 a jeho předchůdce, legendární Ikarie.
Šéfredaktor Vlado Ríša a vydavatel Saša Rusevský
vyprávějí o minulosti, současnosti i o dalším směřování nejstaršího literárního časopisu věnovaného
fantastice. Líheň autorů, literární soutěže, filmová
i literární publicistika… A to vše v jedné hodině.
[ XB-1

SÁL AUDIOKNIH

5

J
[ Audiolibrix

PEN KLUBOVNA

P
S
P
O
Román inspirovaný skutečným příběhem válečného
hrdiny, který zažil více vězení než lásek, slovo Vlast
psal vždy s velkým písmenem a na sklonku života
se vrátil z Ameriky potrestat dávný zločin tam, kde
světská spravedlnost hanebně selhala.
[ České centrum Mezinárodního PEN klubu

[ Nakladatelství Host

HA106 – HALA A
LITERÁRNÍ SALON

V
Jaké jsou příčiny a souvislosti rusko-ukrajinské války
a jak mohou vypadat budoucí scénáře? Jakou roli
v konfliktu hraje Západ a jak může současná situace
změnit poměr geopolitických sil? Diskutují politolog
Pavel Barša a filosof Václav Bělohradský.
[ Salon Práva

66

O
Autogramiáda nadané české autorky historických
románů Oldřišky Ciprové, jedné z kmenových spisovatelek nakladatelství Alpress. Akce se koná v rámci
vydání Kateřiny z Poděbrad, nejnovějšího titulu Oldřišky Ciprové vydaného v nakladatelství Alpress.
[ Alpress

4 FANTASY & SCI-FI 5 AUDIO 6 D

I A ML DEŽ 7
HC106 – HALA C

[ Nakladatelství MOBA

HA216 – HALA A

P
Spisovatelka Markéta Lukášková je ve světě příběhů
jako ryba ve vodě – vždyť debutovala hitem Losos
v kaluži. Kromě skvělých románů ale tvoří i oblíbený podcast Příběh, který se opravdu stal. Jak to jde
dohromady? To zjistíte během besedy, díky které nahlédnete do Markétiny autorské dílny.
[ Albatros Media / Palmknihy

HB001 – HALA B

R
Chcete se zúčastnit ukázkové hodiny španělštiny?
Jeden z našich učitelů vám ukáže, jak vypadají hodiny španělštiny, které se v našem Institutu pořádají
po celý rok. Za pouhých 25 minut se ve španělštině
naučíte pozdravit a představit se (1. hodina 15:00–
15:25, 2. hodina 15:30–15:55).
[ Velvyslanectví Španělska a Institut Cervantes v Praze

HB001 – HALL B

E
S
Do you want to attend a small Spanish class? One
of our teachers will teach a short lesson, similar to
those held in our institute throughout the year. In
just 25 minutes, you will learn to greet and introduce
yourself in Spanish. A Spanish lesson for beginners.

[ Česká televize – Edice ČT

KD106 – KřIžíKův pAvIloN D

R
„Je jedno, jestli si knihy kupujete nebo půjčujete,
lámete rekordy v počtu přečtených nebo po nich
saháte jen před spaním. Čtenářství je životní styl!“
těší se Jakub Pavlovský. Založte si rozečtenou knížku
a zaposlouchejte se do našich rozhovorů!
[ Český rozhlas

15.05
LITERÁRNÍ SÁL

74

H MBOOK V
H
Literární soutěž hvězda Inkoustu vstoupila do 6. ročníku s tématem Královská fantasy. Který rukopis letos porotu zaujal nejvíce? Vyhlášení vítězného textu,
jenž vyjde v nakladatelství Fragment, se s pomocí
redakce zhostí spisovatelé Martin Bečan a Kateřina
Šardická.
Délka programu 15 minut.
[ Albatros Media / Palmknihy

1

HB201 – HALA B

A

Beseda s Romanem Pavelou, jedním z nejcitovanějších botaniků, o zájmovém pěstování zeleniny od
A do Z. Křest knihy s hosty – Alicí Bendovou a Filipem Čapkou – moderátorem pořadu Polopatě, který
knihu opatřil předmluvou. Moderuje Jana Havrdová.

S

A

[ Svět knihy, Italský kulturní institut v Praze

HB303 – HALA B

LITERÁRNÍ SÁL

4

E
Sarkasticky ladené príbehy poviedkového komiksu
Ivany Gibovej v preklade Lenky Brodeckej vychádzajú zo života súčasných tridsiatnikov, ktorí prežívajú
internetovú dospelosť, hoc nemali internetové detstvo. Po prezentácií nasleduje autogramiáda.
[ Literárne informačné centrum, nakladatelství Argo,
Slovenský inštitút v Prahe

HB501 – HALA B

[ Albatros Media / Palmknihy

2

P
Setkání s autorem knihy o putování milovníka Prahy
městem spolu s Hrabalem, Mozartem i Kafkou. Rozmarné vyprávění polského novináře a spisovatele Jacka Pomorského uvádí na Světě knihy v českém překladu nakladatelství Novela bohemica a Zdenko Pavelka.
[ Polský institut v Praze, Novela Bohemica

H MBOOK L
Motýlci v břiše, podlamující se kolena, první pusa…
To je jen zlomek projevů, které v zamilovaných knihách najdete. Jaké typy romantických linek existují
a k čemu všemu láska ve vyprávění může sloužit?
Diskutovat budou autorky, v jejichž knihách má láska
pevné místo: Ola alias Nofreeusernames, Petra Martišková a Júlia Matulová.
Délka programu 55 minut.

15.30
HA205 – HALA A

2

M
O
L
Osmany Laffita, kubánský módní návrhář žijící a působící v Česku už přes 30 let, vám představí svou autobiografii, v níž zcela bez obalu líčí i ty nejintimnější

67
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A
Autogramiáda českých autorů Dagmar Digmy Čechové a Štěpána Javůrka.
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okamžiky svého života. Jak žil, čemu se smál a kdy
plakal. Bez cenzury.
[ Nakladatelský dům GRADA
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AUTORSKÝ SÁL
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VELKÝ SÁL
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O
M
S
Dvě autorky s citem pro absurditu i něžnost si pohrávají s autobiografickou prózou. Romány složené
z vybroušených fragmentů. Hrdinky vypisující se ze
svých životů. Můžete se smát i hledat sami sebe.
Knihy Osiřelec (2022) a Ve skříni (2018) vydalo Argo.
Tlumočeno: čeština, polština
[ Polský institut v Praze, Instytut Książki, Nakladatelství Argo

329

V
L
S
Leila Slimani je přední představitelkou současné
francouzské literatury. Mezi její díla patří V lidožroutově zahradě, Něžná píseň a Válka, válka, válka, její
nová kniha přeložená do češtiny, příběh zasazený
mezi dvěma zeměmi (Marokem a Francií) a dvěma
epochami.
Tlumočeno: čeština, francouzština
[ Francouzský institut v Praze, nakladatelství Argo

LARGE THEATRE

B I
L
S
Leila Slimani counts among the most outstanding
representatives of contemporary French literature.
Her works include In the Garden of the Ogre, Sweet
Song, and The Country of Others – a story set between two countries (Morocco and France) and two
eras, that has recently been translated into Czech.
Interpreted: Czech, French

LITERÁRNÍ SALON

J P
Rok 1945 přinesl konec války, zlo ale nikam nezmizelo. A najít si mohlo každého. Besedu s Jiřím Padevětem o jeho nové sbírce mikropovídek moderuje
Radek Štěpánek z nakladatelství Host.
[ Nakladatelství Host

LITERATURA JAKO HLAS SVOBODY – HALA B

39

V
H
Nathan Law patří k čelným představitelům tzv. deštníkové revoluce, která v roce 2017 otřásla Hongkongem. Coby autor knihy Svoboda: jak ji ztrácíme a bráníme, v které popisuje tuto svou zkušenost, se Law
podělí s českými čtenáři o své názory a popíše boje,
do kterých se pouští.
Tlumočeno: čeština, angličtina
[ Svět knihy, Časopis Sinopsis

pAvIloN RoSTEME S KNIHoU

16

S
Divadelní představení plné hudby a vtipu pro malé
i velké není založené na slovech, a je tedy všem přístupné. Komorní divadelní soubor Teatro dei piedi
(Divadlo nohou) na jevišti mísí divadlo, loutky, hudbu
a gestickou řeč.

LITERATURE, OR THE VOICE OF FREEDOM – HALL B

V
H
K
Nathan Law is one of the leaders of the Umbrella
Revolution which shook Hong Kong in 2017. Having
written a book on his experience, Freedom: How we
lose it and how we fight back, he will share with the
Czech audience his struggles and his views.
Interpreted: Czech, English

[ Italský kulturní institut v Praze

ATELIÉR EVROPA

39

J
Adam Michnik je jednou z vůdčích postav polské
revoluce proti komunismu a Sovětskému svazu. Zároveň je respektovaným novinářem a politické dění
sleduje okem stejně bystrým a ostrým, jako je jeho
pero. Co si Adam Michnik myslí o současné situaci
ve své zemi? Uvádí Michael Žantovský.
Tlumočeno: čeština, polština
[ Svět knihy, Nakladatelství Paseka

ATELIER EUROPE

H
P
Adam Michnik is one of the leaders of the Polish
revolution against communism and the USSR. He
is also a renowned journalist, observing the political situation with an eye as sharp as his pen. What
does he think of the current situation in his country?
Hosted by Michael Žantovský.
Interpreted: Czech, Polish

68

189

PROFESNÍ FÓRUM

J
Lze o literární tvorbě uvažovat jako o řemesle, jehož
technikám se lze učit pod dohledem „mistra“? Nebo
je mentorovým úkolem rozpoznat a podnítit tvůrčí potenciál „žáka“? Jak vypadá výuka tvůrčího psaní na
škole založené Alessandrem Bariccem?
Tlumočeno: čeština, italština
[ České literární centrum (MZK), mezinárodní projekt CELA

E

S

N

PROFESSIONAL FORUM

Should we think of literature as a craft whose techniques can be learned under the supervision of
a “master”? Or is the mentor merely responsible
for recognising and fanning the “apprentice’s” creative potential? How is creative writing approached at
a school established by Alessandro Baricco?
Interpreted: Czech, Italian

I A ML DEŽ 7
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KD103 – KřIžíKův pAvIloN D

L
L
Kristýna Sněgoňová a František Kotleta o sérii Legie, která se stala nejúspěšnější českou vesmírnou
ságou a získala si srdce čtenářů sci-fi. Čekají vás
Aga, Moravec, Gerasim, Giuseppe, Amanda, Vodička
i profesorka Krasiński z vesmírné lodi Vzdorující.

K
Autogramiáda Františka Koukolíka u příležitosti vydání knihy Břevno v oku (Karolinum, 2022). Autor je
neuropatolog a propagátor vědy, věnuje se vědecké
esejistice. Byl dekorován řadou oborových cen a pasován na rytíře českého lékařského stavu.

[ Nakladatelství Epocha

[ Univerzita Karlova, Nakladatelství Karolinum

2

PEN KLUBOVNA

KD106 – KřIžíKův pAvIloN D

5

S
S
J
Plzeňský básník Jakub Fišer představuje svou tvorbu
a také Sašu Carli Stojanoviče, svého srbského přítele, básníka, spisovatele a organizátora srbského
literárního festivalu v Leskovaci.

R V
R
M
N
Napínavý seriál o možné odvrácené tváři zbraní vyráběných pod heslem mezinárodního míru a bezpečí.
Made in Norway – nejlepší rozhlasový seriál z Prix Europa 2020 vysílal Český rozhlas Vltava v premiéře.

[ České centrum Mezinárodního PEN klubu

[ Český rozhlas

HA203 – HALA A

A

H

M

16.15

P

HA216 – HALA A

[ Nakladatelství Argo

3

HA304 – HALA A

S

A

[ Svět knihy, Pistorius & Olšanská

HB006 – HALA B

K

K

J

H

Realita je často děsivější než fikce. Kdo by to mohl
vědět lépe než moderátorka veleúspěšného podcastu o zločinech, ostřílený investigativní novinář
a badatel zkoumající neobjasněné případy? Lucie
Bechynková, Janek Kroupa a Ondřej Krotil vás provedou těmi nejtemnějšími kouty lidské duše.
[ Albatros Media / Palmknihy

H

Karla Kubíková letos ohromila celé Česko románem
Hájovna z období normalizace. Vítěz Literární ceny
Knižního klubu Jan Horníček získal srdce čtenářů
svým románem Čarostřelec. Nyní vydává další knihu
z 18. století Kapitán Stellwerther.
[ Luxor / Euromedia Group

16.35
LITERÁRNÍ SÁL

H MBOOK S
Délka programu 55 minut.
[ Albatros Media / Palmknihy

HB301 – HALA B

P

17.00

K

[ Nakladatelství Host

HB303 – HALA B

4

P
Pátranie po zmysle života na pozadí komiksového
príbehu situovaného v tajuplnom priestore medzi
Rimavskou Sobotou a Londýnom. Komiks Daniela
Majlinga v preklade Ondřeja Kavalíra z vydavateľstva
Labyrint sa púšťa do nešetrnej hry s detektívnym
žánrom. Po prezentácií nasleduje autogramiáda.
[ Literárne informačné centrum, nakladatelství Labyrint,
Slovenský inštitút v Prahe

VELKÝ SÁL

9

P
Etgar Keret a Fernanda Melchor jsou uznávaní spisovatelé a věhlasní beletristé. Zároveň ale píší pro
televizi nebo Netflix. Jak se psaní natolik odlišného
žánru promítá zpět do jejich literárního díla? Vnímají
literaturu vizuálně, nebo je pro ně vizuální vyjádření
jen další z podob literatury? Moderuje Petr Vizina.
Tlumočeno: čeština, angličtina
[ Svět knihy, Velvyslanectví státu Izrael, Nakladatelství Paseka

LARGE THEATRE

I
B
I
VS
Etgar Keret and Fernanda Melchor are accomplished
writers and famous novelists. But they also write for
television or Netflix. How does writing something so

69
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17.00
different in terms of narrative reflect back on their
work? Is literature something visual for them or is
visual work just another form of literature? Hosted
by Petr Vizina.
Interpreted: Czech, English

SOBOTA 11. 6.

pAvIloN RoSTEME S KNIHoU

6

P
K
M
Oživlá domovní znamení a stvoření z městských legend. Petra Kubašková, autorka úspěšné série Čarodějky malostranské, prozradí, kde v Praze najít ta
nejmagičtější místa, a pozve malé i velké čtenáře do
světa série Čarodějky malostranské.

DENNÍ PROGRAMY

[ Nakladatelství Epocha

ATELIÉR EVROPA

9

DAS B H R
D
Historicky je zlato vyhledáváno a uctíváno jako nezničitelný, věčný kov. Září v náboženství, umění i literatuře, člověk skrze něj odhaluje své duchovní výšiny
i propasti. Kniha z trilogie Malých kulturních dějin
věnovaná nejrozporuplnějšímu z kovů.
Tlumočeno: čeština, němčina
[ Rakouské kulturní fórum v Praze, Švýcarské velvyslanectví,
Goethe-Institut Česká republika

ATELIER EUROPE

DAS B H R
D
D
Historically, gold has always been sought after and
venerated as an indestructible and eternal metal.
It shines through religion, art and literature, and
people use it to discover their spiritual peaks and
abysses. This book from the Small History of Culture
trilogy is dedicated to the most controversial of all
the metals.
Interpreted: Czech, German
AUTORSKÝ SÁL

S
D
Diavolina, původně služka, později lékařka, řadu
desetiletí sloužila Gorkému a jeho rodině. Autor ve
svém románu z roku 2015 píše paměti této chytré ženy, které líčí ruský a sovětský svět, carismus,
revoluci a tíživou amosféru meziválečných let. Prezentace se zúčastní překladatel a literární historik
Evžen Gál. Moderuje nakladatel a publicista Zdenko
Pavelka.
[ Petőfi Kulturális Ügynökség, Lisztův institut – Maďarské
kulturní centrum Praha, nakladatelství Novela bohemica

8 ODBORNÉ PROGRAMY

telní autoři s nezaměnitelným stylem, dotýkající se
témat, která by neměla být zapomenuta – meziválečné Ašsko, hrdinové protinacistického odboje a pražská jatka v době první republiky.
[ Nakladatelství Argo

LITERATURA JAKO HLAS SVOBODY – HALA B

S
L
Hlas Ljudmily Ulické patří v současné ruské literatuře – a ruském disentu – k jednomu z nejsilnějších.
Autorka promluví o své práci a, jak jinak, také o Rusku. Uvádí Jáchym Topol.
Tlumočeno: čeština, ruština
[ Svět knihy, Nakladatelství Paseka

LITERATURE, OR THE VOICE OF FREEDOM THEATRE – HALL B

M
L
Ljudmila Ulická is one of the strongest voices of
contemporary Russian literature – and of the Russian political dissent. She will speak about her work
and, inevitably, also about Russia. Hosted by Jáchym
Topol.
Interpreted: Czech, Russian
PROFESNÍ FÓRUM

M
A
B
R
Křest knihy dobrodruha Marka Audyho, která vás prostřednictvím poutavých cestopisných povídek zavede
na Balkán. Bulharsko, Srbsko, Bosna a Hercegovina,
Černá hora – desítky cest a stovky prožitých dobrodružství. Hory, jeskyně, divoká voda, skialpy …
[ Nakladatelství JOTA

FANTASY & SCI-FI – KřIžíKův pAvIloN D

[ Golden Dog

5

SÁL AUDIOKNIH

M P
[ Tympanum

HA401 – HALA A

4

A
L
František Kotleta a Kristýna Sněgoňová se podepíší
fanouškům na stánku Nakladatelství Epocha.
[ Nakladatelství Epocha

70

4

Temná místa máme i v Česku, a tak se nelze divit,
že hororové literatuře se u nás daří víc než v minulosti. Kdo vydává český horor? Které knihy jste minuli
a jaké na vás čekají? Témata otevře jihočeský spisovatel děsivé literatury Jiří Sivok.

LITERÁRNÍ SALON

V
Píšou romány odehrávající se v naší historii. Každý
z nich ale přistupuje ke své práci zcela jinak. Klára
Teršová, Miloš Urban a Dalibor Vácha, nepřehlédnu-

39

HB004 – HALA B

L

S

[ Francouzský institut v Praze, Megabooks,
nakladatelství Argo

ENY A SO
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HB301 – HALA B

AUTORSKÝ SÁL

J

D
Představujeme si samotného spisovatele ve svém
pokoji – a jeho hlavě. Ale dramatici jsou spisovatelé, kteří psali pro jiné – a pro jejich těla. Jak tento
jedinečný rozměr formuje tvorbu dramatika, jak se
vyrovnává s darem jeho práce pro herce, režiséra
a dramaturga? Odpoví uznávaní dramatici Juan Mayorga a Lukas Bärfuss.
Tlumočeno: čeština, angličtina

P

[ Nakladatelství Host

HB501 – HALA B

M M
„Jaké jsou matky? Matky jsou unavené. Hlavně staré
matky, mrtvé matky a mladé matky.“ Polská prozaička Mira Marcinów podepisuje nový překlad své knihy
Osiřelec (Argo 2022) oceněné prestižním Paszportem Polityki, jedinečně kombinující ironii a smutek.

AUTHORS’ THEATRE

[ Polský institut v Praze, Instytut Książki

17.30
HA216 – HALA A

B
Na počátku bylo Slovo – a teď to slovy pokračuje.
Nekonvenční farářka Martina Viktorie Kopecká a farářsko-youtuberské duo Pastoral Brothers představí
své knihy, v nichž hledají odpovědi na otázky mezi
nebem a zemí. Všechno, co potřebujete vědět o životech moderních farářů, najdete tady!
[ Albatros Media / Palmknihy

18.00
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pAvIloN RoSTEME S KNIHoU

M
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Jednoho dne Mimi a Líza objevily za domem pod
břečťanem rezavé dveře do zahrady, která hýří barvami a voní jablíčky. Stará se o ni skřítek Zázračník
zahradní. Filmová projekce a křest knihy za účasti
autorů i známých českých herců.
[ Nakladatelství SLOVART, s.r.o. Maur Film, Pilot Film

ATELIÉR EVROPA

[ Velvyslanectví Španělska a Institut Cervantes v Praze,
Švýcarské velvyslanectví, Svět knihy
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M
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Zatímco Eva spí, dostane balíček, který její matka
pošle zpět odesílateli, a změní jí tak život. Citlivá
sonda do podloží nedávné historie Tyrolska seznamuje čtenáře s příběhy, které se skutečně skrývají
za idylickou kulisou alpských letovisek.
Tlumočeno: čeština, italština
[ Nakladatelství SLOVART, s.r.o.

P
One imagines the writer alone in his room -- and his
head. But playwrights are writers who wrote for others – and their bodies. How this unique dimension
is forming the work of a playwright, how he is coping
with the gift his work is for actors, director and scenographer? The acclaimed playwrigths Juan Mayorga
and Lukas Bärfuss will reply.
Interpreted: Czech, English
LITERÁRNÍ SALON

Venkov jako prostor, kde se zastavil čas. Venkov jako
místo, kde je člověk blíž přírodě, ale i zvířeti v sobě,
kde se realita prolíná s mýtem. Dva působivé a originální pohledy přináší prózy Cestou špendlíků nebo
jehel od Zuzany Říhové a Surový tvar Lukáše Palána.
Debatu (nejen) o temném podhoubí jejich psaní povede Martina Mašínová. Autogramiáda se uskuteční
po pořadu.
[ Nakladatelství Argo

LITERATURA JAKO HLAS SVOBODY – HALA B

39

H
Čtení z díla ukrajinských spisovatelů. Jsme hlasem
těch, kteří tu s námi nemohou být. Osobnosti českého kulturního a společenského života čtou aktuální
texty ukrajinských autorů.
Tlumočeno: čeština, ukrajinština
[ Velvyslanectví Ukrajiny v ČR, Ukrainian Institute, Svět knihy

LITERATURE, OR THE VOICE OF FREEDOM THEATRE – HALL B

V
Reading of excerpt of Ukrainian writers (alive and
historical). Reading performed by authors and various personalities from Czech Republic.
Interpreted: Czech, Ukrainian

ATELIER EUROPE
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P
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Eva receives a package while she is asleep and her
mother returns it to the sender, changing Eva’s life
forever. A sensitive look at Tirol’s not so distant past
tells the stories hidden underneath the otherwise
idyllic backdrop of the tourist resorts.
Interpreted: Czech, Italian

PROFESNÍ FÓRUM

A
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Představujeme knihu rozhovorů s Petrem Artonem
(1922–1921), válečným uprchlíkem, letcem RAF
a poválečným agentem československé komunistické rozvědky ve Velké Británii.
[ Ústav pro studium totalitních režimů
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SOBOTA 11. 6.

I A ML DEŽ 7

DENNÍ PROGRAMY

4 FANTASY & SCI-FI 5 AUDIO 6 D

1 ITÁLIE

2 ŽIJEME PRO KNIHY

3 HLAS SVOBODY

18.00

18.30
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SOBOTA 11. 6.

FANTASY & SCI-FI – KřIžíKův pAvIloN D

DENNÍ PROGRAMY

8 ODBORNÉ PROGRAMY

R
Vize umělé inteligentní bytosti a realita válek nás
provází odedávna. Realita robotů vstupuje do současného světa, vize ozbrojených střetnutí nás straší
do budoucna. A fantastická literatura i film nahlíží
obě témata ve vzájemném kontextu. Budeme proti
robotům bojovat? Pokud ne, jak se mohou projevit
jako naši spojenci, nebo nástroje nepřítele? Nakolik
by byli – včetně nanobotů – schopni ovlivnit výsledek
války? A co jejich úloha v tažení proti zločinu?
[ XB-1

KD103 – KřIžíKův pAvIloN D

S
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Autogramiáda autorů publikací Za hranice služebně
(Lenka Krátká – Pavel Mücke) zaměřená na služební
cesty z Československa, a Hotel Alcron (Ivan Jakubec – Jan Štemberk), zabývající se historií Hotelu
Alcron, který naopak u nás hostil celý svět.
[ Univerzita Karlova, Nakladatelství Karolinum

18.55
HB001 – HALA B

HA203 – HALA A
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[ Nakladatelství Argo

HA209 – HALA A
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Autogramiáda dobrodruha Marka Audyho, který vás
prostřednictvím poutavých cestopisných povídek zavede na Balkán. Bulharsko, Srbsko, Bosna a Hercegovina, Černá hora – desítky cest a stovky prožitých
dobrodružství. Hory, jeskyně, divoká voda, skialpy.
[ Nakladatelství JOTA

HB001 – HALA B

M
Mexická spisovatelka a novinářka Fernanda Melchor
byla Hay Festivalem označena za jednu z nejlepších
spisovatelek ve své zemi. Její román Období hurikánů, za nějž dostala cenu Anny Seghers a jenž postoupil do užšího výběru Mezinárodní Man Brookerovy
ceny, přeložila do češtiny Anežka Charvátová.
[ Velvyslanectví Španělska a Institut Cervantes v Praze,
Svět knihy

J
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Dramatik, filozof a matematik Juan Mayorga patří
k nejvýznamnějším španělským osobnostem divadla
a filozofie. Mezi širokou škálou jeho divadelních her,
přeložených do více než 30 jazyků, vynikají dvě, které
se tematicky vztahují k Česku: Himmelweg a Golem.
Délka programu 15 minut.
[ Velvyslanectví Španělska a Institut Cervantes v Praze

19.00
VELKÝ SÁL
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Charismatický italský písničkář, v jehož písních zaznívá rock, jazz, world music a rodný kalabrijský folk. Už
řadu let přijíždí vystupovat do ČR a získal si zde svoje
věrné publikum. Jeho silný hlas a celkový projev si
vás podmaní.
[ Italský kulturní institut v Praze, Svět knihy

LARGE THEATRE

P
V
A charismatic Italian singer whose songs include
rock, jazz, world music and native Calabrian folk.
Coming regularly to the Czech Republic for many
years he has gained a strong fanbase and audience
there. His strong voice and overall speech will conquer you.

