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neděle 17. 5.
11.00

[ Ivona Březinová v rámci kampaně Rosteme s knihou

11.00–11.50

VelKÝ sÁl – střední hala13

odraz egyptské společnosti v poezii
Básnířka Fátima Qandíl, pohovoří o podílu egyptské
ženské poezie na posílení estetických hodnot člověka. Do jaké míry mohla poezie vytvořit novou vizi moderního světa a jaký měla dopad na současný stav
egyptské společnosti usilující o novou budoucnost.
Moderuje František Ondráš
Tlumočeno: čeština, arabština
[ GEBO

10.00–10.50

FantasY & sCI-FI – PRaVé Křídlo7

Edice pevnost
Populární Edice Pevnost představuje své autory: Davida Šenka, Janu Rečkovou, Josefa Pecinovského
a Zdeňka Žemličku.
[ Nakladatelství Epocha a Časopis Pevnost

10.00–10.50

sÁl aUdIoVIZe – leVé Křídlo8

Festival den poezie
Celé týdny poezie připomínající den narození Karla
Hynka Máchy se od roku 1999 každoročně konají
díky řadě regionálních aktérů v desítkách míst po
celé České republice a počtem akcí se řadí k nejrozsáhlejším literárním festivalům v zemi. Na Dnu poezie každoročně účinkuje řada známých básníků z ČR
i ze zahraničí. Koordinátorem festivalu je Občanské
sdružení Společnost poezie. Registrace akcí regionálních organizátorů k dalšímu ročníku probíhá od
května na webových stránkách festivalu www.DenPoezie.cz, na podzim je zde zveřejněn seznam akcí.
Kromě řady literárních pořadů je možné zdarma
navštívit i výstavy, akce pro děti a divadelní představení.
[ Společnost poezie

10.00–11.00

sÁl RosteMe s KnIhoU – PRaVé Křídlo2

vynálezce alva
Přijďte si sestrojit vlastní vynález. Na účastníky čekají nejen autoři knížky, ale také Nobelova cena! Výtvarná dílna Kláry Smolíkové a Luďka Bárty. Moderuje
Klára Smolíková.
[ Česká televize – Edice ČT

11.00–11.50

aUtoRsKÝ sÁl – leVé Křídlo

pavla Jazairiová
Známá a populární rozhlasová redaktorka ve své
nové knize Před obzorem necestuje po cizích krajích,
ale pozve nás do svého života.
[ Český rozhlas – Radioservis, a.s.

11.00–11.50
lIteRÁRní KaVÁRna – PRaVé Křídlo (balKon VleVo)3

afag Masud
Setkání s ázerbájdžánským spisovatelem.
Tlumočeno: čeština, ázerbájdžánština
[ Velvyslanectví Ázerbájdžánu

P 208 – PRaVé Křídlo

křest novinky to prší moře od radky třeštíkové
Přijďte na křest nové knihy Radky Třeštíkové a nechte si vyprávět nelehký příběh o bolesti, strachu, bezpodmínečné lásce a o otázkách a odpovědích, které
se všichni snažíme v životě najít.
[ Albatros Media a.s.

11.00–11.50

11.00–11.50

FantasY & sCI-FI – PRaVé Křídlo7

alchymisté
Populární spisovatelka Františka Vrbenská se zaměří na rudolfinskou dobu.
[ XB-1

11.00–11.50
KlUb KnIŽníCh ŠaMPIonŮ – PRaVé Křídlo2

umí loutky kreslit?
Neopakovatelné hraní s loutkami a jejich Františkem
Petrákem.
[ Klub ilustrátorů dětské knihy, Česká sekce IBBY
a Svět knihy, s.r.o.
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sÁl RosteMe s KnIhoU – PRaVé Křídlo2

Bedřich radimerský: pohádka z peřin
(divadlo puls)
Když jsi sám doma, můžeš se bát nebo si hrát. Pod
polštářem bydlí král Rádjed, princezna Chytromila
a Honza Bázlivka. Než se rodiče vrátí, bude svatba
veliká princezny a Honzíka. Pohádka z peřin je lék
proti strachu.

DENNÍ PROGRAMY

10.00–10.50

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

11.00–11.50

sÁl aUdIoVIZe – leVé Křídlo6

Iv. díl rozhovorů s krajany uvede M. Štráfeldová
Závěrečný díl z archivu Radia Praha se věnuje v Čechách méně známým exilovým autorům, jako jsou
Jaroslav a Jan Drábkovi, Karel Brušák, František Hešík, Marek Slouka, Tomáš Bísek nebo Zdenka Fantlová. A také významnému překladateli českých spisovatelů do ruštiny Olegu Malevičovi.

NEDĚLE 17. 5.

[ Český rozhlas – Radio Praha a Svět knihy, s.r.o.

sÁl RosteMe s KnIhoU – PRaVé Křídlo2

lunapark filmových vynálezů
Program hravou formou seznamuje děti s počátky
kinematografie. Lektoři dětem představí, kterak vypadaly první prekinematografické vynálezy, jako byly
zootrop, praxinoskop, foloryt, názorně jim předvedou,
jak fungovaly, a začlení je do kontextu filmové historie. Děti si samozřejmě samy aparáty vyzkouší.
[ Národní filmový archiv

11.00–11.45

l 402 – leVé Křídlo

václav králíček: velký švindl – autogramiáda
Když si hrabě Bourqueney pročetl mírovou smlouvu,
prohlásil: „Člověk po seznámení se s tímto dokumentem neporozumí, kdo je vítěz a kdo poražený.“ I tak by
se dala charakterizovat Krymská válka (1853–1855),
na jejímž konci přitom zůstaly statisíce mrtvých.
[ Nakladatelství Epocha

DENNÍ PROGRAMY

12.00–12.50

11.00–12.00

l 407 – leVé Křídlo

Jana Červenková – autogramiáda
Jana Červenková podepisuje prózy Jak vypadá Nic,
Kurs potápění a Pozdní láska.
[ Nakladatelství Atlantis

11.00

P 108 – PRaVé Křídlo

Měsíc věží a rozhleden Čr 2015 na mapách
a pohlednicích
[ Mapcentrum

11.00–12.00

P 208 – PRaVé Křídlo

kateřina petrusová – beseda a autorské čtení
Setkání s autorkou románů a příběhů pro všechny
čtenářky bez ohledu na věk. Beseda o příbězích, ve
kterých nechybí jiskření, humor a romantika, o inspiraci a také o tom, co plánuje autorka do budoucna.
[ Albatros Media a.s.

12.00
12.00–12.50

lIteRÁRní sÁl – PRaVé Křídlo1

kouzla egyptské kuchyně – workshop
studentů arabistiky ÚBva FF uk
Arabskou kuchyni předchází pověst skvělého kulinářského umění založeného na harmonii chutí, vůní
a barev. Egyptská gastronomie je dokladem prolínání nejrůznějších kulturních vlivů – arabských, tureckých, perských, italských aj., které obohatily tradiční
kuchařské postupy Egypťanů, využívající nepřeberného množství stále čerstvé zeleniny, ovoce, luštěnin,
koření, mléčných výrobků a dalších produktů. Návštěvníci pořadu budou mít příležitost vyzkoušet si
přípravu několika pokrmů egyptské studené kuchyně
a ochutnat jejich rozmanité chuťové variace.
[ Svět knihy, s.r.o. a Ústav Blízkého východu a Afriky FF UK
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12.00–12.50

aUtoRsKÝ sÁl – leVé Křídlo

hvězdná brána
Hvězdnou branou si přeje projít mnoho z nás. Ne
každý ale ví, že branou k úspěchu mohou projít jak
hvězdy už známé, tak hvězdy, které teprve své místo
na chodníku slávy hledají. Přijďte si popovídat s oběma typy hvězd MF DNES a iDNES.cz. Pořad moderuje
hvězda iDNES.cz, Čro a BBC Romana Navarová.
[ iDNES.cz

12.00–12.50
lIteRÁRní KaVÁRna – PRaVé Křídlo (balKon VleVo)

Ivana Špičková – beseda s autorkou historických
románů
Autorka vydala čtyři rozsáhlé historické romány, které nemají v současné české literatuře srovnání.
V nakladatelství Millennium Publishing vyšly romány
Slovem a mečem (2010), Ztraceno v písku (2014)
a Ve stínu arény (2014). Letos byl vydán její poslední
román Bohové Efesu a především o něm si můžete
s Ivanou Špičkovou popovídat. Také se dozvíte něco
o autorce, o tématech, která jsou v jejich knihách,
o historických zdrojích jejich příběhů a další zajímavé
otázky a odpovědi.
[ Millennium Publishing s.r.o.

12.00–12.50

FantasY & sCI-FI – PRaVé Křídlo7

Ženy ve fantastice
Jaké je to psát fantastiku ke čtení i k poslechu, povypráví nejlepší české autorky M. T. Majar, Petra Neomillnerová, Vilma Klímová a Františka Vrbenská.
[ Společenstvo Pevnosti

12.00–12.50
KlUb KnIŽníCh ŠaMPIonŮ – PRaVé Křídlo2

kam doskočí tvoje blecha?
Bleší skákání s Andreou Tachezy ke knize Bořivoj
a blecha Fló.
[ Klub ilustrátorů dětské knihy, Česká sekce IBBY
a Svět knihy, s.r.o.
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13.00–13.50
lIteRÁRní KaVÁRna – PRaVé Křídlo (balKon VleVo)6

sylvie richterová a její nový román
Setkání se známou spisovatelkou uvede redaktor
Jan Šulc z nakladatelství Torst.

[ Galén

[ Svět knihy, s.r.o.

12.00–13.00

s 201 – střední hala31

Ibráhím abd al-Magíd – čtení
Tlumočeno: čeština, arabština
[ GEBO

13.00–13.50

FantasY & sCI-FI – PRaVé Křídlo7

svět plástve
Dystopický svět matadora české sci-fi Josefa Pecinovského se rozrostl na tetralogii.
[ Nakladatelství Epocha

12.00–13.00

P 208 – PRaVé Křídlo

Workshop originálních nápadů
Vytvořte si vlastní šperk či dekoraci do bytu s autorkami knih nakladatelství CPRESS Radkou Flekovou
a Terezou Příkazskou.
[ Albatros Media a.s.

12.00–13.00

P 409 – PRaVé Křídlo2

Méďové na cestách … s václavem chaloupkem
Svérázný „medvědí“ cestopis pro celou rodinu a dětské obrázkové leporelo představí jeho autor, bez něhož si večerníčky se zvířecími hrdiny už neumíme
představit. Autogramiáda Václava Chaloupka a fotografa Karla Brože. Soutěž pro znalce večerníčků. Moderuje Jitka Saturková.
[ Česká televize – Edice ČT

12.30–14.00

sÁl aUdIoVIZe – leVé Křídlo6

České kořeny ve Švédsku – dokumentární
film s besedou
Díl z cyklu České kořeny, v němž vznikly již tři filmy na
téma „Jak žijí Češi v zahraničí, kteří odešli v době
totality“. Co jim emigrace vzala a co dal život v zemi,
v níž našli nový domov? Jak své rozhodnutí hodnotí
dnes a jaké jsou jejich kontakty s domovem?
[ Český dialog

13.00–13.50
KlUb KnIŽníCh ŠaMPIonŮ – PRaVé Křídlo2

pásmo čtení z dětských knih
Přijďte se seznámit s dětskými knihami z nakladatelství Knižní klub. S medvídky Kualou a Lumpurem se
vydáte do malajské džungle, s holčičkou Adou zažijete dobrodružství v Hrůzohradě plném strašidel a se
Slonem a jeho kamarády třeba najdete i poklad.
[ Euromedia Group – Knižní klub

13.00–14.00

P 208 – PRaVé Křídlo6

pavel kantorek – autogramiáda
Známý kreslíř a spisovatel bude podepisovat tituly
plné vtipů, mimo jiné také novinku „Lék na manželství. Nenechte si ujít setkání s Pavlem Kantorkem,
který žije v Kanadě a do ČR přijíždí jen jednou za rok!
[ Albatros Media a.s.

13.00–14.30

l 511 – leVé Křídlo

Bezbarvý cukuru tazaki a jeho léta
putování – křest audioknihy
Křest proběhne za přítomnosti interpreta Martina
Myšičky. Bublinky, suši, ukázka a autogramiáda.
[ OneHotBook

14.00

13.00
13.00–13.50
sÁl RosteMe s KnIhoU – PRaVé Křídlo2

Makovicování s Makovicí aneb
pro luštitele malé i velké
Popovídání o tom, že není Makovice jako makovice,
kdo jsou máci, jak se dělá časopis a proč je luštění
zdravé v každém věku, si vyzkoušíte, jak se dělají některé hádanky. Třešinkou na dortu budou závěrečné
soutěže o ceny.

14.00–14.50

lIteRÁRní sÁl – PRaVé Křídlo4

dunaj na vltavě 3
Komponovaný pořad se slavnostním vyhlášením vítězů soutěže o nejzdařilejší překlad slovenského textu
do češtiny. Soutěžící pracovali s úryvkem z knihy Pavla Vilikovského Prvá a posledná láska, která zvítězila
v nejvýznamnější slovenské literární soutěži Anasoft
litera za rok 2014. Odborná porota dílo vybrala ze
194 hodnocených knih.
[ Svět knihy, s.r.o., Mosty – Gesharim, o.z. a Anasoft litera

[ Makovice – časopis pro luštitele od 8 do 108 let
v rámci kampaně Rosteme s knihou
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l 502 – leVé Křídlo

Jan Burian – autogramiáda
Písničkář a spisovatel Jan Burian podepisuje svoje
nové album Jiná doba a novou knihu Dvacet let s Islandem.

DENNÍ PROGRAMY

12.00–12.45

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

14.00–14.50
sÁl RosteMe s KnIhoU – PRaVé Křídlo2

DENNÍ PROGRAMY

NEDĚLE 17. 5.

tactus.cz – hmatové knihy nejen
pro nevidomé děti
Prezentace projektu Tactus.cz, který podporuje výrobu a vydávání hmatových knih pro děti se zrakovým
postižením.
[ Sdružení Hapestetika, o.s., Asociace rodičů a přátel dětí
nevidomých a slabozrakých v ČR, o.s. v rámci kampaně
Rosteme s knihou

14.00–14.50
KlUb KnIŽníCh ŠaMPIonŮ – PRaVé Křídlo2

Městosvět
Přijďte si vytvořit nejhezčí obálku knihy se známou
českou ilustrátorkou Evou Sýkorovou-Pekárkovou.
Svou obálku pak můžete poslat do soutěže o zajímavé ceny, která běží až do 7. 6. a jejíž vyhlášení proběhne v rámci derniéry výstavy Městosvět v Galerii
Villa Pellé 19. 6. 2015.
[ Porte o.s. v rámci kampaně Rosteme s knihou

14.00–14.50

sÁl aUdIoVIZe – leVé Křídlo8

Totem
Kulturní magazín www.TOTEM.cz vznikl v roce 1999
a na jeho stránkách publikovalo svá díla z oblasti li-

78

teratury, fotografie a malířství cca. 30 tisíc umělců
a je tímto jedním z nejnavštěvovanějších kulturních
médií u nás. O chod Totemu, jehož vydavatelem je
Občanské sdružení Loreta, pečuje stálá redakce,
která pořádá celoročně i řadu mimointernetových
akcí (literární čtení, výstavy, aj.).
[ Občanské sdružení Loreta

14.00–15.00

P 208 – PRaVé Křídlo

Workshop s destrukčním deníkem a novou
knihou tohle není kniha
Destrukce je hra! Světový bestseller pro české tvořitele a kreativce! Tady se vyřádíte. Přijďte si zničit či
kreativně vyzdobit stránku v Destrukčním deníku.
Představíme i další novou knihu od autorky Keri Smithové Tohle není kniha.
[ Albatros Media a.s.

14.00–14.45

P 615 – PRaVé Křídlo7

Josef pecinovský – autogramiáda
Jeden z předních českých autorů sci-fi bude podepisovat poslední knihu své dnes již kultovní série (Plástev jedu, Děti plástve, Plástev v ohrožení, Válka pláství). Představte si svět, který je tak přelidněný, že
celý povrch kontinentů je zastavěný až do výšky několika set metrů.
[ Nakladatelství Epocha

