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pátek 15. 5.
křest knihy duhový cirkus petry Neomillnerové
Pojďte společně s autorkou a hlavní hrdinkou Miou
nahlédnout do Duhového cirkusu a zazpívat si veselé
písničky! Malá Mia není jen tak ledajaká holčička, je
z cirkusácké rodiny. Kmotrem bude Štěpán Uhlíř, který je autorem písní. Pro děti z 1. stupně ZŠ.

10.00–10.50
KoMoRní sÁl – PRaVé Křídlo (balKon VleVo)

setkání s literárními novinami
Beseda o historii a současnosti legendárního titulu
spojená s autorským čtením šéfredaktora LtN Petra
Bílka.
[ Literární noviny

[ Albatros Media a.s.

10.00–10.50

10.00
10.00–10.50

VelKÝ sÁl – střední hala8

Flexibooks – společná platforma
pro elektronické učebnice různých nakladatelů
[ Fraus Media, s.r.o.

10.00–10.50

lIteRÁRní sÁl – PRaVé Křídlo2

putování do historie s Bářiným kouzelným
atlasem
Zavítejte s Bářiným kouzelným atlasem do starého
Egypta, plavte se spolu s Vikingy po mořích, dobyjte
slavnou Troju nebo nahlédněte do smutného židovského ghetta v Terezíně díky poutavému vyprávění
oblíbené spisovatelky a historičky Veroniky Válkové.

FantasY & sCI-FI – PRaVé Křídlo7

pravidla komiksového vesmíru
Komiksový workshop s Viktorkou vedený spisovatelkou a historičkou Klárou Smolíkovou.
[ Walker & Volf

10.00–10.50
KlUb KnIŽníCh ŠaMPIonŮ – PRaVé Křídlo2

Byl jednou jeden drak…
Přijďte si prožít příběh o drakovi, který obživl, ulétl
a poznával svět. Ocitnete se na leteckém dnu, spadnete do rybníka a pomůžete drakovi najít ztracený
ocas. Odpoutejte se, za chvíli se odlétá. Ukázka pořadu Městské knihovny v Praze pro nejmenší.
[ Městská knihovna v Praze

[ GRADA Publishing, a.s. v rámci kampaně Rosteme s knihou

10.00

10.00–10.50

steampunk
Dámy v korzetech a s deštníky, gentlemanové v buřinkách a s licousy + velká porce magie a šílené
techniky = subžánr zvaný steampunk. A právě podivuhodní „steampunkeři“ budou v pátek korzovati
prostorami veletrhu, stejně jako křtít knihy v Sále
fantastiky.

sÁl RosteMe s KnIhoU – PRaVé Křídlo2

3333 km k Jakubovi od petry Braunové
Oblíbená autorka představí svou novou knihu 3333
km k Jakubovi. Dobrodružná výprava Mirka a jeho
otce přes několik států do Santiaga de Compostela
– a to na kole! Jak to zvládnou a co prožívají? Napsáno dle deníku Mirka Korbela. Pro děti z 2. stupně ZŠ.

V PRostoRÁCh VeletRŽního PalÁCe7

[ Společenstvo Pevnosti

[ Albatros Media a.s. v rámci kampaně Rosteme s knihou

10.15–10.50

10.00–10.50

hokusy pokusy s radkem chajdou
Pokusy s Radkem Chajdou podle novinky Úžasný svět
techniky a druhého pokračování jeho úspěšné knihy
Mladý technik jsou určeny všem mladým zájemcům
o techniku. Autor děti provede světem moderní techniky a ukáže jim zbrusu nové pokusy, při kterých si
vystačí s věcmi, které běžně najdou v domácnosti.

aUtoRsKÝ sÁl – leVé Křídlo2

veselé učení s rádiem Junior
Zábavné představení plné legrace a písniček s moderátory rádia.
[ Český rozhlas – Rádio Junior

10.00–10.50
lIteRÁRní KaVÁRna – PRaVé Křídlo (balKon VleVo)2

Beseda s Milošem kratochvílem
Setkaní a beseda s oblíbeným autorem knih pro děti
Milošem Kratochvílem ke knize Prázdniny blbce č. 13.
[ Mladá fronta, a.s.

P 208 – PRaVé Křídlo2

[ Albatros Media a.s.

10.20–11.50

sÁl aUdIoVIZe – leVé Křídlo6

České kořeny ve vídni – dokumentární film
s besedou
Třetí díl cyklu o životě českých menšin ve světě. Jak
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PÁTEK 15. 5.

P 208 – PRaVé Křídlo2

DENNÍ PROGRAMY

9.30–10.15

1 ČESTNÝ HOST 3 TLUMOČENO 2 DĚTI A MLÁDEŽ 4 UDÍLENÍ CEN
žijí Češi v metropoli, která bývala kdysi i naším hlavním městem a v době totality i útočištěm české emigrace? Pestrá mozaika nahlíží do několika rodin, do
české školy i českého divadla s téměř 130 letou
tradicí. Hostem besedy je Rudolf Cainer z Vídně, autor knihy Žulový Stalin.
[ Český dialog

PÁTEK 15. 5.

10.30–11.30

P 409 – PRaVé Křídlo

České století – Češi 1942: Jak v londýně
vymysleli atentát na heydricha
Pavel Kosatík a nejdůležitější události českého dvacátého století nejen v televizním cyklu Roberta Sedláčka, ale i v komiksovém zpracování. Tentokrát v podání výtvarníka Marka Rubce. Účast na autogramiádě
přislíbili herečtí představitelé z televizního cyklu.
Moderuje Václav Žmolík.

DENNÍ PROGRAMY

[ Česká televize – Edice ČT

11.00

od 5 do 7 let. O hravém rozšiřování slovní zásoby
s otazníkem Otíkem a vševědkou Bětkou.
[ Mladá fronta, a.s.

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

republika čtenářů?
Jací jsme ve svém vztahu ke knize – k jejímu čtení,
kupování, půjčování? Seznámení s hlavními výsledky
čtenářských statistických průzkumů z let 2007,
2010 a 2013 a představení knih Překnížkováno
(Host 2014) a Reading Bohemia (Filip Tomáš – Akropolis 2015), v nichž jsou tyto výsledky shrnuty a interpretovány. Poté beseda s jejich autorem Jiřím
Trávníčkem o tom, čím je naše čtenářská kultura
v rámci Evropy specifická, jaké jsou její silné a slabé
stránky, jaké trendy v ní lze sledovat a zda naše čtenářské návyky nějakým způsobem poznamenává digitální revoluce.
[ Ústav pro českou literaturu AV ČR v rámci kampaně
Rosteme s knihou

11.00–11.50

VelKÝ sÁl – střední hala8

výpůjčky českých e-knih v knihovnách
[ Fraus Media, s.r.o.

11.00–11.50

lIteRÁRní sÁl – PRaVé Křídlo1

archeologická expedice do Wad Ben Naga
Od roku 2009 působí archeologická expedice Národního muzea na lokalitě Wad Ben Naga, nacházející
se asi 130 km severovýchodně od súdánského hlavního města Chartúmu. V době tzv. Merojského království (asi 300 př. n. l. – 350 n. l.) zde existovalo
královské město, jehož stavby snoubily místní tradice s vlivy faraonského Egypta a antiky. O výsledcích
již 10. výkopové sezóny pohovoří vedoucí Archeologické expedice do Wad Ben Naga, Pavel Onderka.
Přednáška bude spojena s prezentací knihy Onderka, Pavel Vrtal, Vlastimil a kol: Wad Ben Naga
1821–2013.
[ Svět knihy, s.r.o., Národní muzeum a Náprstkovo muzeum
asijských, afrických a amerických kultur

11.00–11.50
sÁl RosteMe s KnIhoU – PRaVé Křídlo24

kniha v hlavní roli
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, jenž bude pořad také moderovat.
[ Svět knihy, s.r.o. v rámci kampaně Rosteme s knihou

11.00–11.50
MalÝ sÁl – PRaVé Křídlo (balKon VleVo)3

antologie ázerbájdžánské poezie a prózy
Prezentace ázerbájdžánských spisovatelů.
Tlumočeno: čeština, ázerbájdžánština
[ Velvyslanectví Ázerbájdžánu

11.00–11.50

FantasY & sCI-FI – PRaVé Křídlo7

co otvírá Ďáblův klíč?
Spisovatel a záhadolog Otomar Dvořák vypráví tom,
jak démonické bytosti z pohádek nově ožívají v české
fantasy literatuře a filmu.
[ Společenstvo Pevnosti

11.00–11.50
KoMoRní sÁl – PRaVé Křídlo (balKon VleVo)

Zkoušky z dospělosti. partnerství –
rodičovství – rozvod – důchod
Jak se v Česku párujeme? Jak rodíme, rozvádíme se
a jak se nám žije ve stáří? A kdo to všechno změří
a spočítá? Nad svými knihami debatují vědci z Ústavu populačních studií FSS Masarykovy univerzity.
[ Nakladatelství Masarykovy univerzity

11.00

Pen KlUboVna – PRaVé Křídlo (balKon VPRaVo)

Jiří dědeček a lubor Maťa
Zahájení programu PEN klubovny uvedením knihy
Harley David Son of a Bitch.
[ České centrum Mezinárodního PEN klubu

11.00–11.50

aUtoRsKÝ sÁl – leVé Křídlo2

tvůrčí dílna s Ester starou a Milanem starým
ke knize povíš mi to?
Tvůrčí dílna s autory nové knihy Povíš mi to? pro děti
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představení tajemných map prahy,
Brna a Šumavy
[ Mapcentrum

11.00–11.30

P 208 – PRaVé Křídlo4

předávání výročních cen Nakladatelství
Fragment za rok 2014
Nakladatelství Fragment ocení své významné autory
výročními cenami ve dvou kategoriích: Nejúspěšnější
novinka roku 2014 a Mimořádný přínos pro Nakladatelství Fragment. V uplynulých ročnících byli oceněni
například: Zdeněk Svěrák, Pavel Kantorek a bavič
Ruda z Ostravy.
[ Albatros Media a.s.

11.00–12.00

[ Český rozhlas – Radioservis, a.s.

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

Emma riedová: královské intriky – beseda
s vycházející hvězdou historického románu
Nadějná česká autorka představí svůj debutový román, který se odehrává v českém království po vymření Přemyslovců. Vypráví napínavý příběh Markéty
z Březové, která postupně proniká do urozené společnosti. Z knihy čte během besedy herečka Věra
Hollá.
[ Euromedia Group – Knižní klub

12.00–12.50
s 201 – střední hala31

Mansúra Izz ad-dín – čtení
Tlumočeno: čeština, arabština
[ GEBO

11.30–12.15

ných na stanici Český rozhlas Radiožurnál v roce
2013 a 2014.

P 208 – PRaVé Křídlo2

komiksové okénko s knihou Na hradě Bradě
Klára a Honza Smolíkovi vydali úspěšný komiksový
seriál v knižní podobě. Na hradě Bradě žije rodina
Bradových a nad hlavami jim létá teta Čárová a prapraděda Budivoj straší ve věži. Přijďte na komiksový
workshop. Pro předškolní děti a děti z prvního stupně ZŠ.
[ Albatros Media a.s.

12.00
12.00–12.50
lIteRÁRní sÁl – PRaVé Křídlo13

Egyptská kultura a nové perspektivy
Proměny v egyptské společnosti z hlediska kulturního a politického. Egyptský akademik a politolog Šaríf
Júnus uvede sociopolitické proměny, které by mohly
vést k lepší boudoucnosti založené na historických
pozitivech. Moderuje Emíra Klementová.
Tlumočeno: čeština, arabština

KoMoRní sÁl – PRaVé Křídlo (balKon VleVo)42

Škola základ života – humor pro život
Vyhlášení výsledků celostátní internetové soutěže
o nejlepší epigram a aforismus. Básníci Jiří Žáček,
Jan Vodňanský a Miroslav Huptych předají vítězům
zajímavé ceny. Posluchače pobaví verše básníků
i studentů. Moderují Jan Vodňanský a Ivana Lukelová.
[ Gymnázium, Praha 7, Nad Štolou 1 a Obec spisovatelů

12.00–12.50
MalÝ sÁl – PRaVé Křídlo (balKon VleVo)3

Existuje bytost odpornější než člověk?
To je název knihy, kterou Vladimir Kantor osobně
představí na veletrhu. Autor je přední současný ruský
spisovatel a zároveň filozof a jeho díla patří k významným dokladům soudobé ruské filozofické prózy.
Ve své knize soustřeďuje tři mistrovské novely, které
prostřednictvím příběhů současníků odkrývají před
čtenářem aktuální stav lidské společnosti, poznamenané lhostejností, egoismem a ztrátou morálních
hodnot a vyzdvihují otázku smyslu života a smrti.
Prezentace knihy Vladimira Kantora bude provázena
četbou úryvku z jeho prózy a autorovou přednáškou
na téma Co to znamená být spisovatelem.
Tlumočeno: čeština, ruština
[ Svět knihy, s.r.o.

[ GEBO

12.00–12.50

12.00–12.50

FantasY & sCI-FI – PRaVé Křídlo7

Náš svět
Vyhlášení výsledků literární soutěže.

Česká výtvarnická sF&F elita
Beseda s naší SF&F výtvarnickou špičkou (Lubomír
Kupčík, Milan Fibiger, Martin Zhouf, Karel Jerie a Jan
P. Krásný) spojená se křtem autorských portfolií.

[ Národní institut pro další vzdělávání

[ Galerie Nemesis

sÁl RosteMe s KnIhoU – PRaVé Křídlo24

12.00–12.50

aUtoRsKÝ sÁl – leVé Křídlo

glosy dominika duky
Beseda a autogramiáda kardinála Dominika Duky
k jeho knižnímu vydání svátečních zamyšlení vysíla-
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P 108 – PRaVé Křídlo

DENNÍ PROGRAMY

11.00

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

12.00

Pen KlUboVna – PRaVé Křídlo (balKon VPRaVo)

hermína Franková
Čtení z knihy Jupí, jdeme do světa (nakl. Simuraka).

audiokniha pro děti, nejlepší audiokniha roku – cena
posluchačů. Ceny předávají Zdeněk Svěrák, Martin
Stránský, Igor Bareš a další.
[ Asociace vydavatelů audioknih, z. s., AUDIOTÉKA.CZ s. r. o.

[ České centrum Mezinárodního PEN klubu

DENNÍ PROGRAMY

PÁTEK 15. 5.

12.00–12.50

sÁl aUdIoVIZe – leVé Křídlo

rande s Matfyzem
Rande s Fyzikou může vyvolávat trému. Autoři stejnojmenné knihy ji však dávno překonali. Studovali nebo
vystudovali Matfyz a strachu z fyziky zbaví i vás. Jak?
Prostě vám to vysvětlí…
[ Matematicko-fyzikální fakulta UK

12.00–13.00

P 409 – PRaVé Křídlo

[ Česká televize – Edice ČT

V PRostoRÁCh PRŮMYsloVého PalÁCe7

star Wars
Potkejte na veletrhu rytíře Jedi a sitshké lordy se
světelnými meči, imperiální vojáky a piloty, Bobu Fetta, princeznu Leiu, Anakina Skywalkera a mnoho
dalších! Představí se vám členové mezinárodních
kostýmových organizací, které po celém světě sdružují fanoušky v kostýmech Star Wars (Hvězdné války). Lion Base jsou ti v kostýmech kladných hrdinů
a Czech Garrison těch záporných, ale obě skupiny
spojuje láska ke Star Wars a touha v kostýmech
svých oblíbených postav pomáhat, šířit radost a rozšiřovat tento velký filmový i knižní fenomén.
[ Společenstvo Pevnosti

12.15–13.00

P 208 – PRaVé Křídlo2

smolíkovi a jejich husité
Letos oslavíme 600. výročí smrti Jana Husa a při té
příležitosti vám autoři představí připravovanou knihu
Husův dům a již vydanou knihu Husité. Autoři zapojí
všechny šikovné děti pomocí pracovních listů. Pro
děti z prvního stupně ZŠ.
[ Albatros Media a.s.

VelKÝ sÁl – střední hala4

audiokniha roku 2014
Asociace vydavatelů audioknih vyhlašuje výsledky
soutěže o nejlepší audioknihu roku 2014 v kategoriích – nejlepší interpret, četba, dramatizace, zvuk,
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anton hykisch: rozkoše dávnych časů
Prezentácia knihy, ktorú v preklade Miroslava Zelinského vydal vlani Slovenský literární klub v ČR.
[ Literárne informačné centrum

13.00–14.50
souBoJ ČtENáŘŮ – soutěž ve znalosti
obsahu knih
Finálové kolo soutěže, kterou pro šesté třídy základních škol vyhlašuje Svět knihy, s.r.o. v rámci kampaně Rosteme s knihou. Online kola se zúčastnilo
69 tříd z celé republiky, z nichž 5 nejlepších se o vítězství utká ve finálovém souboji přímo před zraky
publika a odborné poroty.
[ Svět knihy, s.r.o. v rámci kampaně Rosteme s knihou

13.00–13.50
lIteRÁRní KaVÁRna – PRaVé Křídlo (balKon VleVo)1

Moderní egyptské povídky
Sbírka překladů egyptských povídek představí sto let
tohoto literárního žánru. Moderní egyptská povídka
vznikla na začátku 20. století a výrazně ovlivnila tento druh literární tvorby v celém arabském světě. Ve
sbírce jsou zastoupeny ty texty, které se do stoleté
historie egyptské povídky zapsaly pozoruhodnými tématy, jazykovou stránkou či neobvyklou strukturou
vyprávění. Čtenáři se tak nabízí možnost vytvořit si
ucelenou představu o tom, jak se s tímto žánrem vypořádali nejen velikáni egyptské prózy (Nagíb Mahfúz, Júsuf Idrís, Bahá´ Táhir, ale i mladí autoři, kteří
své texty začali psát až ve 21. století (Bilál Fadl, Hasan Kamál a další). Autory překladů jsou vyučující
a posluchači arabistiky ÚBVA FF UK. Ti se také společně s egyptskými spisovateli, hosty veletrhu, a nakladatelem panem Charífem Bahbouhem, zúčastní
slavnostního křtu knihy, na němž budou představeny
ukázky několika přeložených povídek.
[ Svět knihy, s.r.o., Nakladatelstvím Dar Ibn Rushd
a Ústav Blízkého východu a Afriky FF UK

13.00–13.50
KoMoRní sÁl – PRaVé Křídlo (balKon VleVo)6

13.00
13.00–13.50

lIteRÁRní sÁl – PRaVé Křídlo

sÁl RosteMe s KnIhoU – PRaVé Křídlo24

Život a doba soudce a. k.
Dění v soudní síni a kolem ní lze nahlížet i velmi netradičně, s notnou dávkou dramatického napětí. Autogramiáda Zdeňka Zapletala ke knize podle stejnojmenného seriálu Roberta Sedláčka. Jako patroni
knihy účast přislíbili: Daniela Kolářová, Jitka Čvančarová a „soudce“ Adam Švehlík. Moderuje Václav
Žmolík.

12.00

13.00–13.50

Česká inteligence v holandsku
Setkání s paní Věrou Ebels a profesorem Hanušem
Rennerem, kteří se úspěšně uplatnili v univerzitním
prostředí po své emigraci do Holandska. V rozhovoru
s Petruškou Šustrovou se podělí o své zážitky
z osobního i profesního života.
[ Svět knihy, s.r.o.
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13.00–13.50 MalÝ sÁl – PRaVé Křídlo (balKon VleVo)

13.00–14.30

literární Formosa – moderní tchajwanská
literatura v českém překladu
Na Tchajwanu se v průběhu 20. století rozvíjí pozoruhodná literatura psaná čínsky, která se v posledních
letech dostává i k českým čtenářům. Během programu zazní v dramatizovaném přednesu ukázky z děl,
která bylá v poslední době přeložena nebo v nejbližší
době budou vydána. Program připravila a bude uvádět dr. Jana Benešová.

Zdeněk svěrák a Jaroslav uhlíř – autogramiáda
Oblíbená autorská dvojice bude podepisovat celou
řadu společných knih – např. novinku Zpěvník ke knize Tři bratři, Když se zamiluje kůň, Písničky o zvířatech a Dětem. Zdeněk Svěrák bude podepisovat Po
strništi bos či pohádku Tři bratři.

FantasY & sCI-FI – PRaVé Křídlo7

13.00

P 601 – PRaVé Křídlo

Milan sobotka – autogramiáda
Autor publikace Jean Jacques Rousseau: od „Rozpravy o původu nerovnosti“ ke „Společenské smlouvě“.
[ Nakladatelství Karolinum

steampunk: dobrodružství ve světě páry
Komponovaný pořad o populárním subžánru spojený
se křtem novinek. Účinkují Petra Slováková, Leonard
Medek, Antonín K. K. Kudláč, Michaek Bronec a Daniel Tučka.

Jana Benková – autogramiáda
Úspěšná slovenská autorka bude podepisovat svou
zatím poslední knihu Až po uši.

[ Brokilon a XB-1

[ Nakladatelství Brána

13.00

13.30–13.50

Pen KlUboVna – PRaVé Křídlo (balKon VPRaVo)

roman ráž
Čtení z knížky Lázeňské naděje (nakl. Akropolis).
[ České centrum Mezinárodního PEN klubu

13.00–13.50

sÁl aUdIoVIZe – leVé Křídlo8

literární portál iliteratura se představuje

s 201 – střední hala31

ahmad abd al-latíf – čtení
Tlumočeno: čeština, arabština
[ GEBO

13.00–14.00

l 101 – leVé Křídlo

Emma riedová: královské intriky
autogramiáda
Mladá talentovaná autorka podepisuje svůj debutový
historický román, odehrávající se v českém království
po vymření Přemyslovců. Napínavý příběh Markéty
z Březové, která postupně proniká do urozené společnosti.
[ Euromedia Group – Knižní klub

13.00–14.00

l 407 – leVé Křídlo

Josef Mlejnek – autogramiáda
Básník, překladatel, literární a divadelní kritik Josef
Mlejnek podepisuje básnickou sbírku Zcestymluv.

l 002 – leVé Křídlo

l 301 – leVé Křídlo

charles lewinsky – autogramiáda
Švýcarský spisovatel Charles Lewinsky podepisuje
svůj nový román s názvem Gerron o slavném herci
a režisérovi, který měl pro nacisty natočit film o Židech v Terezíně. Moderuje Lukáš Hejlík.
[ Mladá fronta, a.s. a Švýcarské velvyslanectví v Praze

13.30–14.30

[ iLiteratura.cz

13.00–14.00

13.00

P 409 – PRaVé Křídlo

vaříme podle herbáře č. 2
Vše o bylinkách, vaření, rodině a o tradicích. Vyzkoušejte celoroční jídelníček, přímo nabitý zdravou energií! Tipy ze své knihy vyberou autorky. Jak se fotí
Herbář? Autogramiáda Kateřiny Winterové, Lindy Rybové a fotografa Adama Holého. Moderuje Stáňa
Lekešová.
[ Česká televize – Edice ČT

14.00
14.00–14.50

VelKÝ sÁl – střední hala

dominik landsman: deníček moderního
fotra – beseda s populárním blogerem
a otcem na mateřské dovolené
Autor představí svoji prvotinu, která vznikla na základě úspěšného blogu. S humorem sobě vlastním se
svěří s trably moderního fotra a přinese pohled současného muže na situace, které obvykle zažívají spíše ženy. Moderuje Lukáš Hejlík.
[ Euromedia Group – Ikar

[ Nakladatelství Atlantis
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[ Orientální ústav AV ČR v rámci programu Taiwan Spotlight
pod záštitou dr. Samuela Yina a Tchajpejská obchodní
a kulturní kancelář v Praze

P 208 – PRaVé Křídlo2
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14.00–14.50

lIteRÁRní sÁl – PRaVé Křídlo4

slovník roku 2015
Vyhlášení výsledků a předání cen 22. ročníku soutěžní a propagační akce pořádané Jednotou tlumočníků a překladatelů – usnadňuje přehled v celoroční
slovníkové a encyklopedické produkci ČR, SR i dalších zemí. Účinkují Jiří Hromada, president Herecké
asociace, Amalaine Diabová, Jana Hašková, Petr
Kautský, Jana Schovancová, Alena Šourková a autoři
a nakladatelé odměněných publikací.
[ JTP – Jednota tlumočníků a překladatelů

14.00–14.50

aUtoRsKÝ sÁl – leVé Křídlo6

25 let Českého dialogu
Český dialog nás od roku 1990 spojuje s krajany na
všech kontinentech. Původně v tištěné podobě, nyní
jako internetový magazín na téma Češi ve světě. Co
se skrývá za čtvrtstoletou historií jediného časopisu
u nás, který je zaměřen na téma Češi v zahraničí?
[ Český dialog

14.00–14.50
charles lewinsky – autorské čtení
Čtení švýcarského autora z románu Gerron (česky
v překladu Evy Pátkové nakl. Mladá fronta) moderuje
Klára Kubíčková. Pořad je součástí literárního programu „Das Buch“ – prezentace německy psané literatury Německa, Rakouska a Švýcarska.
Tlumočeno: čeština, němčina
[ Švýcarské velvyslanectví v Praze

14.00–14.50
KoMoRní sÁl – PRaVé Křídlo (balKon VleVo)2

logopedické pohádky
Přijďte chytat lelky do kabelky, hledat s dudkem budku nebo sníst tři řízky u břízky. Herečka Bára Hrzánová vám přečte, kdo je líná Lída, kapr Franta nebo
obřík Břéťa. A autorky Ilona Eichlerová a Jana Havlíčková vás naučí, jak správně vyslovovat.
[ Portál, s.r.o.

[ Nakladatelství Atlantis

14.00–15.00

l 109 – leVé Křídlo

vladimír poštulka – autogramiáda
Známý textař, spisovatel a gourmet kritik (od roku 1991
se profesionálně věnuje kulinářské publicistice) bude
podepisovat svůj nový román Hřbitovní kvítí na smetaně, jenž pojednává nejen o jídle, ale i o literární historii.
[ Nakladatelství Dokořán

14.00–14.45

l 502 – leVé Křídlo

petr Bílek – autogramiáda
Literární kritik, publicista a novinář Petr Bílek podepisuje svoji novou knihu Osmé dny, soubor sloupků
z pravidelného oslovování čtenářů časopisu Reflex.

14.00

P 601 – PRaVé Křídlo

Jan kuklík a rené petráš – autogramiáda
Autoři publikace Jak odškodnit holocaust?
[ Nakladatelství Karolinum

14.00

l 002 – leVé Křídlo2

Jan lebeda a Zeňka Študlarová – autogramiáda
Autor dětských knih o skřítku Medovníčkovi bude podepisovat své knihy spolu s jejich ilustrátorkou Zdeňkou Študlarovou.
[ Nakladatelství Brána

14.30–15.50 MalÝ sÁl – PRaVé Křídlo (balKon VleVo)
lekce tvůrčího psaní (literatura faktu)
Workshop publicisty a pedagoga Literární akademie
Aleše Palána.
[ Literární akademie (International ART CAMPUS Prague, s. r. o.)

14.00–14.50

FantasY & sCI-FI – PRaVé Křídlo7

rok vladimíra Šlechty
Křest nové autorovy knihy Rok Havrana spojený s autogramiádou.
[ Brokilon

Pen KlUboVna – PRaVé Křídlo (balKon VPRaVo)

Ivo harák
Představení monografie Básník Josef Suchý (nakl.
Šulc-Švarc).
[ České centrum Mezinárodního PEN klubu

15.00
15.00–15.50

VelKÝ sÁl – střední hala13

Egyptský román – náznaky revoluce
a jejich odraz v literatuře
Spisovatel Ibráhím Abd al-Magíd pohovoří o tom, do
jaké míry egyptská próza vyjadřovala společenské
změny, které se objevily v egyptské společnosti
a předcházely revoluci v lednu 2011. Vzhledem
k historické a kulturní tradici egyptského národa hrál
egyptský román svoji roli i v době technického a informačního pokroku. Moderuje František Ondráš.
Tlumočeno: čeština, arabština
[ GEBO
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l 407 – leVé Křídlo

Martin hilský – autogramiáda
Martin Hilský podepisuje překlady Williama Shakespeara, které v Atlantisu vycházejí ve dvou řadách,
vázané česko-anglické a brožované české.

[ Galén

lIteRÁRní KaVÁRna – PRaVé Křídlo (balKon VleVo)3

14.00

14.00–15.00

6 LITERÁRNÍ DIASPORA 7 FANTASY & SCI-FI 5 FOTOGRAFIE A KNIHA 8 LITERATURA ONLINE

15.00–15.50

slavnostní udílení ceny Jiřího theinera
Cenu Jiřího Theinera uděluje společnost Svět knihy,
s.r.o. žijící osobnosti či instituci, jež se svou prací
významně podílí na šíření a propagaci české literatury v zahraničí. Stálým čestným členem komise je syn
Jiřího (George) Theinera a donátor finanční prémie
Pavel Theiner. V roce 2015 cenu obdrží Sjarhej Smatryčenka. Pořad moderuje David Vaughan.

KoMoRní sÁl – PRaVé Křídlo (balKon VleVo)

petra soukupová: pod sněhem
Zdánlivě běžná situace: Tři sestry nasedají do auta
a vyrážejí k rodičům na oslavu narozenin. Blanka se
dvěma dcerami, miminem a psem, Olina se synem
a tabletem, Kristýna s kocovinou. Nový román autorky bestselleru Zmizet představí Miroslav Balaštík.
[ Nakladatelství Host

[ Svět knihy, s.r.o. a Pavel Theiner

15.00–15.30

15.00–15.50

sektor hirano
Populární military sci-fi cyklus Jana Kotouče pokračuje novým románem Bitva o Sinaj – beseda + křest.

sÁl RosteMe s KnIhoU – PRaVé Křídlo1

FantasY & sCI-FI – PRaVé Křídlo7

Egyptské mumie v českých zemích
Zájem o dějiny starověkého Egypta mají v českých
zemích velmi dlouhou tradici sahající až do rudolfínských dob. V této době se na naše území dostávaly
první egyptské starožitnosti včetně egyptských mumií. Místo posledního odpočinku na českých hradech, zámcích a muzeích tak našlo na dva tucty mumií, které se staly předmětem výzkumu vědeckého
týmu z Národního muzea – Náprstkova muzea asijských, afrických a amerických kultur a Diagnostického centra Mediscan. PhDr. Pavel Onderka vám představí připravovanou knihu o egyptských mumiích
v českých zemích.

[ FANTOM Print

[ Svět knihy, s.r.o., Národní muzeum a Náprstkovo muzeum
asijských, afrických a amerických kultur

[ Naše kniha v rámci kampaně Rosteme s knihou

15.00–15.50

aUtoRsKÝ sÁl – leVé Křídlo

od knihy k audioknize
Jak se knihy převádějí do zvukové podoby, kolik práce se za tím skrývá a proč je tak skvělé audioknihy
poslouchat prozradí spisovatelka Kateřina Tučková,
jejíž dílo je v audio verzi k dostání, i herci Tereza Bebarová (Žítkovské bohyně), Veronika Kubařová (Bertík
a čmuchadlo, Poslední aristokratka, „Hvězdy nám nepřály) a Jiří Dvořák (Nebezpečné známosti, trilogie
Lewis), kteří texty oživují svým hlasem, či režisér audioknih Michal Bureš a mnozí další interpreti. Chybět
nebude ani redakční tým vydavatelství OneHotBook
a Jakub Horák z audioknižního průvodce Naposlech.
[ OneHotBooka a portál Audiolibrix.com

15.00–15.50
lIteRÁRní KaVÁRna – PRaVé Křídlo (balKon VleVo)3

thomas Brussig: to se nevidí ani v ruském filmu
Diskuze s německým autorem Thomasem Brussigem o jeho novém románu. Moderuje Tomáš Kafka.
Pořad je součástí literárního programu „Das Buch“
– prezentace německy psané literatury Německa,
Rakouska a Švýcarska.
Tlumočeno: čeština, němčina

15.00–15.50
KlUb KnIŽníCh ŠaMPIonŮ – PRaVé Křídlo2

křest knihy kos je bos
Společné čtení s dětmi. V knize najdou malí čtenáři
hlavně obrázky. Slova psaná velkými písmeny jsou
snadná k přečtení. Tak hurá do toho! Kde vzal kos
boty a klobouk? Kdo bydlí na hradě z písku? Za každou kapitolou je za odměnu obrázková básnička. Tu
přečtou dětem dospělí. Knihu pokřtí skladatel písniček pro děti Jaroslav Uhlíř.

15.00

Pen KlUboVna – PRaVé Křídlo (balKon VPRaVo)

Markéta hejkalová
Čtení z knížky Rudé paprsky severního slunce (nakl.
Hejkal).
[ České centrum Mezinárodního PEN klubu

15.00–16.50

sÁl aUdIoVIZe – leVé Křídlo3

promítání tchajwanského dokumentárního
filmu the Men Behind the Movie Billboards
a následná debata
Film The Men Behind the Movie Billboards přibližuje
dobu, kdy filmové plakáty malovali pro malá tchajwanská kina malíři. Dnes je toto řemeslo téměř na
pokraji zániku. V sérii rozhovorů s dřívějšími malíři
reklamních poutačů a odborníky na místní historii
ožívají vzpomínky na zářivé obrazy a nabízejí nám
nový pohled na tyto neznámé obětavé umělce. Po
filmu bude následovat debata s Gary Rawnsleym,
jenž je prvním profesorem veřejné diplomacie ve Velké Británii.
Tlumočeno: čeština, angličtina
[ Orientální ústav AV ČR v rámci programu Taiwan Spotlight
pod záštitou dr. Samuela Yina a Tchajpejská obchodní
a kulturní kancelář v Praze

[ Goethe-Institut
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15.00–16.00

l 101 – leVé Křídlo

dominik landsman: deníček moderního fotra
autogramiáda
Autor podepisuje svoji prvotinu, která vznikla na základě populárního blogu založeného s příchodem
prvního dítěte. Věren názvu knihy humorně popisuje
zážitky, situace a strasti obyčejného „chlápka“ odvedle, kterému se narodil první syn.

15.00–15.45

P 409 – PRaVé Křídlo

příběh templářů 2
Zánik řádu templářů a jeho pokračování v tajných organizacích a rytířských řádech. Představení knihy
a autogramiáda Bohumila Vurma a Zuzany Foffové.
Jako patronka knihy účast přislíbila Iveta Toušlová.
Moderuje Přemysl Čech.
[ Česká televize – Edice ČT
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[ Euromedia Group – Ikar

15.00–16.00

l 407 – leVé Křídlo

Miloš doležal – autogramiáda
Miloš Doležal podepisuje novou básnickou sbírku
Ezechiel v kopřivách a další své knihy.
[ Nakladatelství Atlantis

15.00–16.00

[ Albatros Media a.s. a Velvyslanectví Finska v Praze

15.00

l 002 – leVé Křídlo

[ FANTOM Print a Crew

Pen KlUboVna – PRaVé Křídlo (balKon VPRaVo)

Ireney Baláž: Eseje
[ České centrum Mezinárodního PEN klubu

15.30

V PRostoRÁCh PRŮMYsloVého PalÁCe7

Zaklínač
Od pátečního křtu „lore-booku“ Zaklínač a jeho svět
budete moci na veletrhu Svět knihy potkat hrdiny
a hrdinky fenomenální ságy Andrzeje Sapkowského
a neméně úspěšné videoherní série: zaklínače Geralta, čarodějku Yennefer či „dítě osudu“ Ciri.
[ Společenstvo Pevnosti

16.00

dagmar kludská
Autogramiáda známé kartářky.

16.00–16.50

[ Nakladatelství Brána

l 805 – leVé Křídlo

Ester stará – autogramiáda
Autorka bude podepisovat své knihy pro děti.
[ Nakladatelství 65. pole

15.00

FantasY & sCI-FI – PRaVé Křídlo7

Zaklínač a jeho svět
Křest stejnojmenné výpravné publikace o světě legendárního Geralta z Rivie.

15.30
P 208 – PRaVé Křídlo3

Emmi Itäranta – autogramiáda a čtení finské
spisovatelky
Nakladatelství Plus a Skandinávský dům uvádějí do
Čech finskou spisovatelku a autorku knihy Strážkyně
pramene Emmi Itärantu. Přijďte si poslechnout, jaké
vzpomínky v sobě skrývá voda. Přijďte si vychutnat
finskou poetickou dystopii.
Tlumočeno: čeština, finština

15.00

15.30–16.00

P 601 – PRaVé Křídlo

Josef petráň a lydia petráňová – autogramiáda
Autoři publikace Filozofové dělají revoluci. Filozofická
fakulta Univerzity Karlovy během komunistického experimentu (1948–1968–1989).
[ Nakladatelství Karolinum

VelKÝ sÁl – střední hala4

anticena skřipec
Odborná porota Obce překladatelů udělí anticeny nakladatelům a překladatelům, kteří se v uplynulém
roce závažně zpronevěřili pravidlům profesní etiky.
Hodnoceny budou prohřešky v oblasti krásné i odborné literatury.
[ Obec překladatelů

16.00–16.50

lIteRÁRní sÁl – PRaVé Křídlo6

Čeští autoři v cizině
Setkání se spisovateli Janem Novákem a Patrikem
Ouředníkem. Moderuje Jiří Podzimek.
[ Svět knihy, s.r.o.

15.00–15.30

s 119 – střední hala

charles lewinsky – autogramiáda
Autogramiáda švýcarského spisovatele Charlese Lewinského k jeho románu Gerron (česky v překladu
Evy Pátkové nakl. Mladá fronta, 2015). Pořad je součástí literárního programu „Das Buch“ – prezentace
německy psané literatury Německa, Rakouska a Švýcarska.
[ Goethe-Institut a Švýcarské velvyslanectví v Praze
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16.00–16.50
sÁl RosteMe s KnIhoU – PRaVé Křídlo4

15. ročník předávání literárních cen Miroslava
Ivanova a města Jaroměř – Josefov
Moderuje Václav Moravec.
[ Klub autorů literatury faktu
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od kyjevské rusi k pussy riot
Debata nad knihou Martina C. Putny Obrazy z kulturních dějin ruské religiozity. Vztah k Rusku se opět
stává klíčovou otázkou české společnosti, jejích
vnitřních norem i jejího místa v Evropě. Kniha se mj.
zabývá kulturními a duchovními kořeny současné
ruské politiky a jejich odrazem v dějinách rusko-českých vztahů.
[ Vyšehrad

Cesta domů, ze kterých děti vytvoří zajímavější knížky, než které dostaly. Za pomocí nůžek, lepidla a pastelek oživí pohádkové příběhy a s prostorovou knížkou si pak mohou hrát podle své fantazie. Knížky
jsou součástí nové řady Čtení, vyrábění a hraní pro
(nejen) nemocné děti.
[ Nakladatelství Cesta domů v rámci kampaně Rosteme
s knihou

16.00

Pen KlUboVna – PRaVé Křídlo (balKon VPRaVo)

david Zábranský: Martin Juhás čili
Československo

16.00–16.50
lIteRÁRní KaVÁRna – PRaVé Křídlo (balKon VleVo)3

Michael stavarič: das königreich
der schatten (království stínů)
Michael Stavarič čte ze svého nového románu, který
je hravý, ironický, ale také pěkně brutální – řezničina
na frontě i v zázemí. Pořad je součástí literárního
programu „Das Buch“ – prezentace německy psané
literatury Německa, Rakouska a Švýcarska.
Tlumočeno: čeština, němčina
[ Rakouské kulturní fórum v Praze

16.00–16.50
KoMoRní sÁl – PRaVé Křídlo (balKon VleVo)3

yannick grannecová: Bohyně malých vítězství
Autorka představí svůj strhující román o jednom
z nejbrilantnějších matematiků 20. století, Einsteinova blízkého přítele a brněnského rodáka Kurta Gödela. Během debaty zazní i úryvky z románu.
Tlumočeno: francouzština, čeština
[ Francouzský institut v Praze

[ České centrum Mezinárodního PEN klubu

16.00–17.00

s 201 – střední hala31

Fátima Qandíl – čtení
Tlumočeno: čeština, arabština
[ GEBO

16.00–17.00

l 101 – leVé Křídlo

Josef Fousek: Fouskův svět – autogramiáda
Autor podepisuje svoji nejnovější knihu vydanou
u příležitosti jeho 75. narozenin. Autobiografické dílo
vypráví příběh kluka, který se jako dělník z hutí dostal ve zralém věku na pódia klubů, divadel, stal se
textařem, fotografem, básníkem a spisovatelem.
[ Euromedia Group – Ikar

16.00–17.00

l 202 – leVé Křídlo

vlastimil vondruška – autogramiáda
Autogramiáda historika a oblíbeného spisovatele.
[ Nakladatelství MOBA

16.00–16.50
MalÝ sÁl – PRaVé Křídlo (balKon VleVo)6

kde domov můj?
aneb Hledání domova v textech českých exilových
autorů několika generací. Studenti Literární akademie a jejich pedagogové čtou z textů českých exilových autorů a diskutují o fenoménu exilu z různých
perspektiv.

16.00–17.00

l 210 – leVé Křídlo

petra soukupová – autogramiáda
Na stánku nakladatelství Host.
[ Nakladatelství Host

16.00–17.00

l 407 – leVé Křídlo

[ Literární akademie (International ART CAMPUS
Prague, s.r.o.)

anna kareninová – autogramiáda
Anna Kareninová podepisuje své překlady Louise
Ferdinanda Célina a Ezry Pounda.

16.00–16.50

[ Nakladatelství Atlantis

FantasY & sCI-FI – PRaVé Křídlo7

kladivo na čaroděje pokračuje
Beseda a autogramiáda s tvůrci (Jiří Pavlovský, Ondřej S. Nečas, Jakub Mařík, Martin D. Antonín) populárního akčního urban fantasy seriálu.
[ Nakladatelství Epocha

16.00–16.50
KlUb KnIŽníCh ŠaMPIonŮ – PRaVé Křídlo2

Čtení, vyrábění a hraní
To vše spojují nové nevšední knihy nakladatelství

16.00–17.00

l 413 – leVé Křídlo

stanislav komárek – autogramiáda
Stanislav Komárek, profesor filozofie a dějin přírodních věd, podepisuje novou knihu Tělo, duše a jejich
spasení aneb Kapitoly o moci, nemoci a psychosomatice. Autor ve své novince otevírá mnoho aktuálních
témat, která se dotýkají každého z nás.
[ Nakladatelství Academia
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16.00

l 805 – leVé Křídlo

tomáš sedláček – autogramiáda
Autor bestselleru Ekonomie dobra a zla bude podepisovat své knihy.
[ Nakladatelství 65. pole

16.30–17.00

l 511 – leVé Křídlo

audiokniha hvězdy nám nepřály
Křest audioknihy Hvězdy nám nepřály za účasti Hazel
Grace alias Veroniky Kubařové. Možná přijde i Augustus.
[ OneHotBook

DENNÍ PROGRAMY

PÁTEK 15. 5.

16.00–17.00

P 409 – PRaVé Křídlo

toulavá kamera 20
Autogramiáda k jubilejnímu, už dvacátému dílu knihy
podle jednoho z nejúspěšnějších pořadů České televize. Autogramiáda Ivety Toušlové a Josefa Maršála.
Moderuje Přemysl Čech.
[ Česká televize – Edice ČT a Freytag & Berndt

16.00–17.00

P 208 – PRaVé Křídlo

křest knihy hana a petr ulrychovi – půlstoletí
1964–2014
Křest knihy a hudební vystoupení zakladatelů skupiny Javory, kteří letos slaví 50 let na hudební scéně.
[ Albatros Media a.s.

16.00

P 303 – PRaVé Křídlo

dagmar pecková – autogramiáda
Světoznámá mezzosopranistka podepisuje knihu
Když vaří múzy.
[ Fedrigoni Austria GmbH

16.00

[ Nakladatelství Karolinum

s 101 – střední hala3

Zygmunt Miłoszewski – autogramiáda
Autogramiáda nejúspěšnějšího polského autora krimi. Česky dosud vyšly dva romány o svérázném
prokurátorovi Szackém (Zapletení a Zrnko pravdy)
a nově také thriller Nezaplatitelný o hledání uměleckých pokladů ztracených během války (všechny vydalo nakladatelství Host). Tlumočeno: polština, čeština
[ Polský institut v Praze

16.00–16.30

s 119 – střední hala

thomas Brussig – autogramiáda
Autogramiáda německého autora Thomase Brussiga. Pořad je součástí literárního programu „Das
Buch“ – prezentace německy psané literatury Německa, Rakouska a Švýcarska.
[ Goethe-Institut

17.00–17.50

VelKÝ sÁl – střední hala

Jan petránek
Muž s jedinečným rozhledem po světovém politickém dění představí svou knihu Na co jsem si ještě
vzpomněl.
[ Český rozhlas – Radioservis, a.s.

17.00–17.50
lIteRÁRní sÁl – PRaVé Křídlo13

kinematografie mládeže v Egyptě – realita
a ambice
Hála Lutfí, filmová režisérka a producentka, představuje filmový průmysl v Egyptě z pohledu mladých filmařů. Osvětluje jejich vytoužené cíle, výzvy a snahy
předbíhat realitu.
Tlumočeno: čeština, arabština
[ GEBO

17.00–17.50
P 601 – PRaVé Křídlo

František Šmahel – autogramiáda
Autor publikace The Parisian Summit, 1377–78. Emperor Charles IV and King Charles V of France.

16.00–16.50

17.00

sÁl RosteMe s KnIhoU – PRaVé Křídlo2

Jak se cení dětská kniha
Diskusní pořad o oceňování knih pro děti v České
republice. Účinkují Jana Čeňková (česká sekce
IBBY), Renáta Fučíková (Klub ilustrátorů dětské knihy) a Pavel Mandys (Magnesia Litera). Moderuje Radek Malý (Literární akademie).
[ Literární akademie (International ART CAMPUS
Prague, s. r. o.)

17.00–17.50

aUtoRsKÝ sÁl – leVé Křídlo

samizdatová a exilová filmová publicistika
1968–1989
Padesát živých minut u příležitosti vydání výboru samizdatové a exilové filmové publicistiky a k završení
čtyřletého výzkumu. Osobní zkušenost kritiků Milana
Uhdeho a Michaela Špirita. Program doplní projekce
mystifikační televizní reportáže režiséra Petra Lébla
připravené pro samizdatovou televizi Originální videojournal. Kontext zprostředkuje spoluautor výzkumu,
filmový historik Jakub Jiřiště.
[ Národní filmový archiv

17.00–17.50
lIteRÁRní KaVÁRna – PRaVé Křídlo (balKon VPRaVo)3

co chilan, to básník
Debata o chilské literatuře. Co mají společného Ga-
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briela Mistral, stoletý antibásník Nicanor Parra, rozený vypravěč Luis Sepúlveda, Márquez v sukních Isabel Allende, světoběžník Roberto Bolaňo, detektivkář
Roberto Ampuero a nedávno zesnulý transvestita
Pedro Lemebel? Se svými hosty hledá odpověď
Anežka Charvátová. Tlumočeno: čeština, španělština
[ Velvyslanectví Chile

17.00–17.50

P 208 – PRaVé Křídlo

sladké pralinky od Báry Nesvadbové
Existuje v našich životech ještě místo pro „opravdové muže“, anebo jsme jim ho nechtěně sebraly? Odpověď na tuto otázku možná najdete na stánku Albatros Media. Autogramiáda a čtení z nejnovější knihy
Báry Nesvadbové Pralinky.

[ Nakladatelství Host a Polský institut Praha

17.00–17.50 MalÝ sÁl – PRaVé Křídlo (balKon VleVo)
poselství grálu – představení knihy a beseda
Přednášející Helena Ojčíková představí knihu Ve světle pravdy, Poselství Grálu od Abd-ru-shina. Knihu, která může člověku změnit život, pokud přemýšlí např.
o smyslu života, o existenci spravedlnosti v životě
vlastním a ve světě, o zákonitostech přírody a života
jako takového a pokládá-li si otázku zda Jsme pány
našeho vlastního života a proč tady vlastně jsme?.
Představí také autora Poselství Grálu a osvětlí, proč
tak rozsáhlé dílo napsal.
[ Integrál Brno

FantasY & sCI-FI – PRaVé Křídlo7

Japonské komiksy dobývají Česko!
Redaktoři Crwe promluví o tom, jak je těžké získat
mangu, proč je u nás tak populární a prozradí své
plány.

17.00

P 601 – PRaVé Křídlo

richard Biegl, petr Macek, Jakub Bachtík
autogramiáda
Editoři publikace Barokní architektura v Čechách.
[ Nakladatelství Karolinum

17.00

P 507 – PRaVé Křídlo

vladimír páral: kniha o biči – autogramiáda
Jeden z nejvýznamnějších českých autorů osobně
představí svou nejnovější beletristickou knihu, která
nás zavede do prostředí nejmenované jihoamerické
farmy a je metaforou o osudovém propojení mezi
mocí a erotikou.
[ Nakladatelství Bondy

17.00–17.30

s 119 – střední hala

Michael stavarič – autogramiáda
Autogramiáda rakouského spisovatele Michaela Stavariče k jeho knize Království stínů (česky v překladu
Terezy Semotámové nakl. Archa, 2015). Pořad je
součástí literárního programu „Das Buch“ – prezentace německy psané literatury Německa, Rakouska
a Švýcarska.
[ Goethe-Institut a Rakouské kulturní fórum v Praze

[ Crew

17.00–17.40

17.00

autogramiáda autorských a hereckých hvězd
vydavatelství onehotBook
Své audioknihy vám podepíše spisovatelka Kateřina
Tučková i interpreti Tereza Bebarová (Žítkovské bohyně), Veronika Kubařová (Bertík a čmuchadlo, Poslední aristokratka, Hvězdy nám nepřály) a Jiří Dvořák
(Nebezpečné známosti, trilogie Lewis).

Pen KlUboVna – PRaVé Křídlo (balKon VPRaVo)

Milena Fucimanová
Čtení z knihy Nárazový tón zvonu A1 (nakl. Sursum).
[ České centrum Mezinárodního PEN klubu

17.00–17.50

sÁl aUdIoVIZe – leVé Křídlo8

staňte se spisovatelem!
www.mamtalent.cz je jeden z největších literárních
portálů u nás. Projekt je určen k vyhledávání literárních talentů. Přijďte si poslechnout, co vám může
nabídnout. Staňte se i vy spisovatelem / spisovatelkou.
[ Literární agentura Mám talent

17.00–18.00
Michal sýkora – autogramiáda
Na stánku nakladatelství Host.

l 210 – leVé Křídlo

l 511 – leVé Křídlo

[ OneHotBook

17.15–17.45

l 402 – leVé Křídlo6

karel richter: historické drama volyňských
Čechů – autogramiáda
Historie volyňských Čechů je příběhem plným dramatických zvratů, hrdinství i tragédií. Autor ve své knize
spojil fundovaný pohled historika a zároveň člověka,
který mnoho Volyňských Čechů osobně poznal
a mohl tak využít jejich svědectví.
[ Nakladatelství Epocha

[ Nakladatelství Host
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Zygmunt Miłoszewski: Nezaplatitelný
Současnému nejúspěšnějšímu polskému autorovi
krimi česky dosud vyšly dva romány o svérázném
prokurátorovi Szackém (Zapletení a Zrnko pravdy),
letošní novinkou je thriller Nezaplatitelný. Pořadem
provází Jiří Trávníček. Tlumočeno: polština, čeština

PÁTEK 15. 5.

[ Albatros Media a.s.

KoMoRní sÁl – PRaVé Křídlo (balKon VleVo)3

17.00–17.50

17.00–18.00
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18.00

18.00–18.50
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PÁTEK 15. 5.

18.00–18.50

lIteRÁRní sÁl – PRaVé Křídlo

druhá světová válka v literatuře aneb proč je
důležité, aby se o tomto tématu stále psalo
I po sedmdesáti letech přinášejí sondy do hloubky
dění nové pohledy a nečekané poznatky. Cílem autorů je prohloubit znalosti čtenářů o jednom z nejtragičtějších období světových dějin a tím přispět
k tomu, aby se takové zlo již nikdy neopakovalo. Besedují historici a autoři literatury faktu.
[ GRADA Publishing, a.s.

sÁl RosteMe s KnIhoU – PRaVé Křídlo6

Čeští Eskymáci čili Jak se žije v grónsku
Grónsko je pro lidi jen led a sníh. Skutečnost je ale
docela jiná. Své o tom vědí manželé Alena a Jaroslav
Klempířovi, čeští Eskymáci. Společně vám představí
skutečné Grónsko, jeho obyvatele a také svoji knihu
Grónsko – Ostrov splněné touhy.
[ Olympia

aUtoRsKÝ sÁl – leVé Křídlo7

autorské čtení a beseda s vítězi soutěže
hledá se autor bestselleru
Setkání s vítězi pátého ročníku literární soutěže pořádané Nakladatelstvím Fragment, kteří představí
své vítězné povídky na téma Fantasy a Sci-fi.
[ Fragment – Albatros Media

18.00–18.50
lIteRÁRní KaVÁRna – PRaVé Křídlo (balKon VPRaVo)3

vavřinec szeghalmi: listy ze světa stínů
Pátrání po příčinách děsivých událostí v okolí Užhorodu v první polovině 19. století. Prezentace maďarského epistolárního románu a setkání s autorem
Krisztiánem Altem a překladatelem Robertem Svobodou. Moderuje publicista Jan Nejedlý.
Tlumočeno: čeština, maďarština
[ Maďarský institut Praha, nakladatelství Dybbuk

18.00–18.50
KoMoRní sÁl – PRaVé Křídlo (balKon VleVo)3

korejská literatura v Čechách
Hvězda korejské literatury Kim Yongha společně se
spisovatelem Yi váží dlouhou cestu, aby přiblížili knihy, které vychází v rámci projektu vydání deseti korejských titulů v nakladatelství Argo. Projekt je již v druhé polovině. Kim Yongha vydal v češtině romány
Mám právo se zničit a Říše světla.
Tlumočeno: čeština, korejština
[ ARGO spol. s r.o.
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ramiz rovshan a Zakir Fahkri
Setkání s ázerbájdžánskými básníky.
Tlumočeno: čeština, ázerbájdžánština
[ Velvyslanectví Ázerbájdžánu

18.00–18.50

FantasY & sCI-FI – PRaVé Křídlo7

Jak se dělá audiokniha
Beseda se zástupci vydavatelství Walker & Volf o výběru titulů, narátorů a vydávání audioknih obecně.
[ Walker & Volf

18.00–18.50

18.00–18.50

MalÝ sÁl – PRaVé Křídlo (balKon VleVo)3

18.00–18.50

sÁl aUdIoVIZe – leVé Křídlo6

I. díl rozhovorů s krajany uvede
Milena Štráfeldová
Výběr pořadů z archivu Radia Praha představí nejvýznamnější české spisovatele v exilu, např. básníky
Františka Listopada, Ivana Jelínka a Petra Krále či
prozaiky Josefa Škvoreckého a Zdenu Salivarovou,
Arnošta Lustiga pohledem jeho dcery Evy, Jana Beneše, Otu Ulče nebo Jana Nováka.
[ Český rozhlas – Radio Praha a Svět knihy, s.r.o.

 Mimo výstaviště
19.00

lIteRÁRní KaVÁRna řetěZoVÁ,
řetěZoVÁ 10, PRaha 13

severský literární večer
Skandinávský dům pořádá již tradiční besedu se severskými hosty veletrhu. Pozvání přijaly spisovatelky
a spisovatelé Merethe Lindstrømová (Norsko), Emmi
Itäranta (Finsko), Jakob Melander (Dánsko) a Jonas
Karlsson (Švédsko).
Vstupné dobrovolné. Tlumočeno do češtiny.
[ Skandinávský dům

19.30

CaFé FRa, ŠaFaříKoVÁ 15, PRaha 23

krzysztof varga: From poland with hate
Román Krzysztofa Vargy Piliny představuje sžíravou
kritiku současné polské reality ve všech jejích projevech. Proč Polsko hlavního hrdinu tak štve? A štve
i autora? Autorský večer úspěšného prozaika a fejetonisty v literární kavárně Fra.
Tlumočeno: polština, čeština
[ Polský institut v Praze

