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sobota 16. 5.

[ Český rozhlas – Dvojka a Radioservis, a.s.

10.00–11.00

P 105 – PRaVé Křídlo

Jiří Bouda – autogramiáda
Akademický malíř Jiří Bouda je znám svými knižními
ilustracemi, nádhernými litografiemi i žádanými ex
libris. Jeho kniha Poutnický deník čerpá z cest na
kole, při nichž si pořizoval zápisky a kreslil neobyčejně půvabné kresby.
[ Cykloknihy s.r.o.

10.00–10.50

aUtoRsKÝ sÁl – leVé Křídlo

Jitka Škápíková
Spoluautorka úspěšného rozhlasového pořadu a stejnojmenné knihy Po kom se jmenují vysvětluje původ
slov, jako je např. silueta, nikotin, drezína, bojkot či
šraml.
[ Český rozhlas – Radioservis, a.s.

10.00–10.50
KoMoRní sÁl – PRaVé Křídlo (balKon VleVo)3

Jonas karlsson: Mezi filmem a knihou
Švédská filmová hvězda a úspěšný spisovatel Jonas
Karlsson má rád humor na hraně. Jeho povídky vystihují život v absurdních kličkách. Kafkovskou temnotu
ale vždy vyvažuje vtip, také proto se adaptace jeho
povídek tak dobře vyjímají na plátně či divadelních
prknech. Autor představí svou tvorbu a především
novelu Pokoj, která je aktuálně přeložená do češtiny.
Tlumočeno: čeština, švédština

10.00–10.30

P 208 – PRaVé Křídlo3

stefanie de velasco – autogramiáda
a čtení německé spisovatelky
Nakladatelství Plus a Goethe-Institut vás zvou na setkání s vycházející hvězdou německé literatury, Stefanie de Velasco. Její prvotina Tygří mlíko získala
několik ocenění. Kniha vystihuje životní pocit a dilemata dnešní mládeže. Kniha vyšla v edici Crack up
nakladatelství Plus. Tlumočeno: čeština, němčina
[ Albatros Media a.s. a Goethe-Institut

10.00

P 507 – PRaVé Křídlo

Jan cimický – autogramiáda
Známý psychiatr, překladatel a autor detektivních románů bude podepisovat už třetí vydání svého bestselleru Sám proti stresu. Soubor testů a rad, jak si
udržet duševní rovnováhu.
[ Nakladatelství Bondy

[ Velvyslanectví Švédska

10.00–11.30 MalÝ sÁl – PRaVé Křídlo (balKon VleVo)

10.00–11.00

lekce tvůrčího psaní
Workshop tvůrčího psaní spisovatelky a pedagožky
Literární akademie Daniely Fischerové.

[ Nakladatelství Atlantis

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

10.00

10.00–10.50

FantasY & sCI-FI – PRaVé Křídlo7

Jak šel čas s pevností
Beseda s redaktory Pevnosti Martinem Fajkusem,
Borisem Hokrem a Danem Černým o minulosti, současnosti a budoucnosti časopisu.
[ Časopis Pevnost

10.00

l 407 – leVé Křídlo

Jáchym topol – autogramiáda
Autor podepisuje román Sestra.

V PRostoRÁCh PRŮMYsloVého PalÁCe7

vikingové
Sobota bude na Světě knihy patřit vikingským válečníkům a jejich ženám. Skupinu Wulfgard, která holduje precizní „living history“ zaměřené na zlatý věk
severských nájezdníků, budete moci potkat jak v prostorách pražského výstaviště, tak na křtu historického fantasy románu Jdi a přines hlavu krále Jaroslava
Mosteckého.
[ Společenstvo Pevnosti

Pen KlUboVna – PRaVé Křídlo (balKon VPRaVo)

Iva pecháčková, Jiří stránský a další autoři
nakladatelství Meander
[ České centrum Mezinárodního PEN klubu

10.00

V PRostoRÁCh PRŮMYsloVého PalÁCe7

star Wars
Potkejte na veletrhu rytíře Jedi a sitshké lordy se
světelnými meči, imperiální vojáky a piloty, Bobu Fet-
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VelKÝ sÁl – střední hala

václav Žmolík: po Česku II.
Představení nové knihy rozhlasového moderátora
Václava Žmolíka, čtyřicet nových pozvánek k výletům
do míst známých i téměř neznámých, která určitě
stojí za návštěvu.

DENNÍ PROGRAMY

10.00–10.50
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ta, 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.

DENNÍ PROGRAMY

SOBOTA 16. 5.

[ Společenstvo Pevnosti

10.00

PRostoR Před PRŮMYsloVÝM PalÁCeM

Běh o knihu
Ani déšť, ani sníh, ani zvrtlý kotník nezastaví knihovníka splnit jeho povinnost. Za dobrotivého dohledu
domovních znamení cválá s knihou posel literatury
Prahou. Kočičí hlavy mu budiž milostivy. Divadelní
soubor MKP Vý; v novém autorském počinu. V případě opravdu vytrvalého deště se představení nekoná.
[ Městská knihovna v Praze

10.30–11.50

sÁl aUdIoVIZe – leVé Křídlo6

11.00–12.20

lIteRÁRní sÁl – PRaVé Křídlo6

soňa Červená, Jiřina rybáčková
a Iva procházková – beseda
Každá z nich opouštěla totalitní Československo
v jiné době, od února 1948 až po 80. léta. Co pro ně
bylo těžší – odchod z domova či návrat zpět? A co jim
život v exilu dal a co naopak vzal? Milena Štráfeldová
se na to zeptá tří mimořádných žen – operní pěvkyně
Soni Červené, redaktorky a publicistky Jiřiny Rybáčkové a spisovatelky Ivy Procházkové.
[ Svět knihy, s.r.o.

11.00–11.50
sÁl RosteMe s KnIhoU – leVé Křídlo2

knížka na knoflíček
Tvůrčí dílna pro děti: vyzkoušejte si, jak vzniká knížka. S ilustrátorkou Michaelou Bergmannovou a spisovatelkou Lenkou Zemanovou si vyrobíte svoji vlastní! Napíšete a namalujete si vlastní příběh, knížku
svážete a nakonec ji zapnete na knoflíček.
[ Portál, s.r.o. v rámci kampaně Rosteme s knihou

krajané v cizině – promítání filmů
Etnologického ústavu av Čr
Filmy přinášejí pohled na život Čechů v Srbsku (Česko Selo a Banát) a Bulharsku (Vojvodovo) očima Michala Pavláska. Více informací na str. 82.

11.00–11.50

[ Etnologický ústav AV ČR, v.v.i.

[ Mladá fronta, a.s. v rámci kampaně Rosteme s knihou

10.30–11.00

P 208 – PRaVé Křídlo

aUtoRsKÝ sÁl – leVé Křídlo2

Beseda s renátou Fučíkovou
Beseda s Renátou Fučíkovou nad její novou knihou
Jakub a hvězdy.

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

Jan Faktor a jeho Jiříkovy starosti o minulost
autogramiáda
Nakladatelství Plus a Goethe–Institut vás zvou na
autogramiádu Jana Faktora a jeho očekávaného autobiografického románu Jiříkovy starosti o minulost.
Román, který se odehrává v Praze, vyšel původně
německy a byl m.j. nominovaný na prestižní Německou knižní cenu.

alice gabathuler – autorské čtení
Čtení švýcarské autorky Alice Gabathuler z románu
no_way_out moderuje Radek Malý. Pořad je součástí
literárního programu „Das Buch“ – prezentace německy psané literatury Německa, Rakouska a Švýcarska.
Tlumočeno: čeština, němčina

[ Albatros Media a.s. a Goethe–Institut

[ Švýcarské velvyslanectví v Praze

11.00
11.00–11.50

11.00–11.50
VelKÝ sÁl – střední hala13

Ženský román v Egyptě – vzájemné
porozumění a odraz reality
Mladá spisovatelka a žurnalistka Mansúra Izz ad-Dín
přednese příspěvek o roli, kterou hraje ženský román
v Egyptě. Zamýšlí se, do jaké míry odráží ženský román realitu z odlišného ženského pohledu. Spisovatelka referuje o podílu ženského románu na překročení všedností a posílení vzájemného porozumění ve
snaze založit novou egyptskou vizi. Moderuje Zuzana
Ostřanská.
Tlumočeno: čeština, angličtina
[ GEBO

KoMoRní sÁl – PRaVé Křídlo (balKon VleVo)

o umění s rozumem
Tři desítky osobností exaktních věd přijaly pozvání
vyznat se ze svého vztahu k umění. S úvodní esejí se
připojil doyen světové sociologie Zygmunt Bauman.
Hosty budou prof. Miloslav Klíma z DAMU, o knize
promluví editor Miroslav Zelinský.
[ Nakladatelství Hosta a AMU

11.00–11.50

FantasY & sCI-FI – PRaVé Křídlo7

Mystery press uvádí: hell Boys
Herec Lukáš Hejlík křtí novinku M. T. Majar, první knihu nového nakladatelství Mystery Press.
[ FANTOM Print a Mystery Press
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11.00–11.50
KlUb KnIŽníCh ŠaMPIonŮ – PRaVé Křídlo2

Můj dům. Náš svět – workshop pro děti
Téma Můj dům. Náš svět navazuje na knížku
D.O.M.E.K., kterou vytvořili polští grafici a výtvarníci
A. Mizelińska a D. Mizeliński. Děti budou projektovat
nevšední dům pro nevšední obyvatele žijící v různých
koutech světa.

11.00–12.00

P 105 – PRaVé Křídlo

Zdeněk Benedikt – autogramiáda
Fotograf Zdeněk Benedikt je tvůrcem velkého nástěnného kalendáře Rájem rozhlednovým 2016, který pro příští rok představuje rozhledny Ústeckého
kraje. Jde o výběr těch nejkrásnějších staveb od nejstarších až po nejnovější architektonické skvosty.
[ Cykloknihy s.r.o.

Pen KlUboVna – PRaVé Křídlo (balKon VPRaVo)

arnošt goldflam: hrůza v Brně
[ České centrum Mezinárodního PEN klubu

11.00

P 108 – PRaVé Křídlo

20 let Jižních Čech pohádkových s Jaroslavem
Kerlesem
Ukázka originálních kreseb logovtipů do J. Kerlese
[ Mapcentrum

11.00–11.50

l 301 – leVé Křídlo2

adolf Born – autogramiáda
Autogramiáda Adolfa Borna ke knize pro děti Tři banány.
[ Mladá fronta, a.s.

11.00–12.00

l 303 – leVé Křídlo

laďa kerndl: kariéra na druhý dech
Jazzman Laďa Kerndl, přezdívaný jako „český Sinatra“ nebo také „americký zpěvák s českým pasem“,
bilancuje při příležitosti svého životního jubilea,
sedmdesátin, svůj košatý osobní život i bohatou kariéru. Jak se mu to podařilo? Kvůli komu zatoužil žít
a vytrhl se z náruče smrti? S jakými osobnostmi se
na své cestě setkal? Prožijte s Laďou jeho životní
příběh plný emocí, který inspiruje i prezidenty!

11.00

P 507 – PRaVé Křídlo

Ivan hlas a František dostál – autogramiáda
Známý písníčkář Ivan Hlas a fotograf poezie všedního dne František Dostál jsou spoluatory knihy Jdeme
na jedno…, která je obrazovou i textovou sondou do
atmosféry pražských hospod.
[ Nakladatelství Bondy

11.00–12.00

P 208 – PRaVé Křídlo

knihy s laskavým humorem Ivanky deváté
Přijďte si poslechnout poutavé a milé vyprávění jedné z nejprodávanějších českých autorek současnosti
Ivanky Deváté.
[ Albatros Media a.s.

[ Naše vojsko

11.00–12.00

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.
[ Nakladatelství Atlantis

11.00–12.00

P 409 – PRaVé Křídlo2

Wifina
Zábavná encyklopedie pro zvídavé holky a kluky. Jak
se točí reportáže a co všechno můžete objevit v knize? Odpoví autor Martin Poláček a wifiňáci – dětští
moderátoři pořadu Wifina Kuba, Verča a Karina. Moderuje Honza Musil.
[ Česká televize – Edice ČT

11.00–12.00

l 410 – leVé Křídlo

táňa kubátová – autogramiáda
Oblíbená autorka představí a bude podepisovat své
nové knížky.
[ Pavel Dobrovský – Beta s.r.o.

11.00

P 001 – PRaVé Křídlo

hana Whitton – autogramiáda
Známá česká autorka bude podepisovat nový historický román Kateřina Lucemburská.

11.30–12.30
MalÝ sÁl – PRaVé Křídlo (balKon VleVo)5

autorská kniha
Diskusní pořad s fotografem a historikem umění Tomášem Pospěchem. Moderuje Markéta Magidová
(Literární akademie).
[ Literární akademie (International ART CAMPUS
Prague, s. r. o.)

12.00

[ Nakladatelství Alpress, spol. s r. o.

12.00–12.50

VelKÝ sÁl – střední hala

petr Zídek: hana Benešová – beseda
Autor představí první knižní životopis manželky druhého československého prezidenta, v němž přináší
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[ Polský institut v Praze
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zcela nová fakta a souvislosti a také vyvrací doposud
tradované omyly.
[ Euromedia Group – Universum

12.00–12.50
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sÁl RosteMe s KnIhoU – PRaVé Křídlo2

rande s Fyzikou
Fyzikální show s pokusy „na tělo“ předvedou autoři
knihy Radomír Šofr, Martin Vlach a Zdeněk Drozd, za
přispění moderátorky Kláry Hajdinové a protagonistů
pořadu Zázraky přírody – Vladimíra Kořena a Maroše
Kramára. Jako patroni knihy účast přislíbili: Jan Kratochvíl – děkan MFF UK a Václav Kubata – ředitel Nadace Depositum Bonum. Moderuje Klára Hajdinová.

12.00–12.50
KlUb KnIŽníCh ŠaMPIonŮ – PRaVé Křídlo2

vyrobte si audioknihu s Jiřím lábusem
Audioknihy frčí. Přijďte si s dětmi do tvůrčí dílny s Jiřím Lábusem vyzkoušet, jak se audioknihy připravují,
zvučí, namlouvají a ilustrují. V našem zvukovém studiu vládne fantazie a zábava!
[ Tympanum audioknihy v rámci kampaně Rosteme s knihou

12.00

Pen KlUboVna – PRaVé Křídlo (balKon VPRaVo)

Jana Červenková
Čtení z knihy Zavři oči, otevři pusu (nakl. Doplněk).
[ České centrum Mezinárodního PEN klubu

[ Česká televize – Edice ČT

12.00–12.50

aUtoRsKÝ sÁl – leVé Křídlo2

Nebojte se klasiky! aneb hudební škola na cd
Herci a režisér Jan Jiráň představí nová CD z úspěšné edice, která otevírá svět hudby dětem, tentokrát
čtyřkomplet italských oper (Turandot, Lazebník sevillský, Nápoj lásky, Traviata).
[ Český rozhlas – Radioservis, a.s.

12.00–12.50

12.00–12.50

sÁl aUdIoVIZe – leVé Křídlo6

II. díl rozhovorů s krajany – Miroslav krupička
Výběr pořadů z archivu Radia Praha se zaměří na to,
jak čeští spisovatelé vnímali svůj život v exilu. Zazní
pořady a rozhovory s Otou Ulčem, Jaroslavem Krejčím, Zdeňkem Sloukou, Benjaminem Kurasem nebo
Zdeňkem Primusem. Přiblížíme i exilová periodika:
Pelikánovy Listy nebo Americké listy, které vydával
Petr Bísek.
[ Český rozhlas – Radio Praha a Svět knihy, s.r.o.

lIteRÁRní KaVÁRna – PRaVé Křídlo (balKon VleVo)3

stefanie de velasco: tygří mlíko
Autorské čtení a rozhovor se Stefanie de Velasco
moderuje Radek Malý. Román vyšel v překladu Jany
Zoubkové v nakl. Plus. Pořad je součástí literárního
programu „Das Buch“ – prezentace německy psané
literatury Německa, Rakouska a Švýcarska.
Tlumočeno: čeština, němčina

12.00–12.50

lingua ludus – novinky pro výuku angličtiny
Autorka jazykového projektu Lingua Ludus Lucie Urbančíková představí letošní novinky pro výuku angličtiny ve škole i doma – mimo jiné i karetní hry Jazykové prší. Každá verze hry procvičuje jiný gramatický
jev. Náročnost hry je jednoduše upravitelná.

[ Goethe-Institut

[ Angličtina-hry

12.00–12.50

12.00–13.00

KoMoRní sÁl – PRaVé Křídlo (balKon VleVo)3

Zbydou po nás jen piliny – beseda
s krzysztofem vargou
„Po všech těch Mayích, Aztécích a Incích zůstaly nějaké kameny, po nás zůstanou tak nanejvýš piliny…“.
Prozaik Krzysztof Varga a překladatel Jan Faber diskutují o románu Piliny a středoevropských tradicích
vymezování spisovatelů vůči společnosti.
Tlumočeno: polština, čeština

l 808 – leVé Křídlo2

P 208 – PRaVé Křídlo

Mrtvá šelma Jiřího W. procházky
a kláry smolíkové
Zveme vás na křest dlouho očekávané detektivky od
legendy české fantastiky Jiřího W. Procházky a Kláry
Smolíkové, oblíbené autorky knih pro děti. Autorská
dvojice spojila své síly, takže čtenáře čeká napětí,
svérázný humor i promyšlený příběh s historickým
pozadím.
[ Albatros Media a.s.

[ Polský institut v Praze

12.00–12.50

FantasY & sCI-FI – PRaVé Křídlo7

Fantastický sex
Beseda s populárním sexuologem Radimem Uzlem
o sexu v budoucnosti.
[ Nakladatelství Epocha

12.00–12.30

s 119 – střední hala

alice gabathuler – autogramiáda
Autogramiáda švýcarské autorky Alice Gabathuler
k její detektivce no_way_out. 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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[ GEBO

12.00

PRostoR Před PRŮMYsloVÝM PalÁCeM

Běh o knihu
Ani déšť, ani sníh, ani zvrtlý kotník nezastaví knihovníka splnit jeho povinnost. Za dobrotivého dohledu
domovních znamení cválá s knihou posel literatury
Prahou. Kočičí hlavy mu budiž milostivy. Divadelní
soubor MKP Vý; v novém autorském počinu. V případě opravdu vytrvalého deště se představení nekoná.
[ Městská knihovna v Praze

13.00
13.00–13.50

VelKÝ sÁl – střední hala13

Nový egyptský román a perspektivy budoucnosti
Mladý egyptský spisovatel a žurnalista Hamdí
al-Gazzár, který si vybojoval své místo na arabské literární scéně, představí svou vizi, která kombinuje
historickou realitu s fantazií a se snahou vytvořit
nové tvořivé prostředky v umění arabského románu.
Moderuje Emíra Klementová.
Tlumočeno: čeština, arabština
[ GEBO

13.00–13.50

lIteRÁRní sÁl – PRaVé Křídlo2

historické hovory aneb Nic nového
pod sluncem
V posezení nad stejnojmennou knížkou píšící učitelky dějepisu Jitkou Neradovou spolu s renomovaným
historikem doc. Jaroslavem Šebkem se přesvědčíte,
že školní dějepis není jen nudný předmět a vše už
tady jednou bylo.
[ Nakladatelství Jalna

sÁl RosteMe s KnIhoU – PRaVé Křídlo2

sandra vebrová – autorské čtení a beseda
Mladá autorka pohádek pro děti Sandra Vebrová
představí svou novinku s názvem Ducháčkovic rodina
aneb Tajemství půlnoční mlhy.
[ Fragment – Albatros Media

Markus köhle: ping pong poetry
Markus Köhle, spoluzakladatel rakouské slam poetry a jedna z jejích současných špiček, vystoupí s programem nazvaným Ping Pong Poetry. Pořad je součástí literárního programu „Das Buch“ – prezentace
německy psané literatury Německa, Rakouska a
Švýcarska.
Tlumočeno: čeština, němčina
[ Rakouské kulturní fórum v Praze

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

radka denemarková: příspěvek k dějinám
radosti
Kolik nás ještě čeká násilí a válek, než všechno to
neštěstí člověka konečně polidští? Trojnásobná držitelka cen Magnesia Litera a jedna z nejpřekládanějších současných českých autorek představí svůj nejnovější román. Pořadem provází Dana Pfeiferová.
[ Nakladatelství Host

13.00–13.50 MalÝ sÁl – PRaVé Křídlo (balKon VleVo)
Ztracený ráj slova
Slova ze Ztraceného ráje a Ataly v překladech Josefa
Jungmanna nás určují po celý život. Jaká byla cesta
vzniku slov a našich myšlenek? Je kniha jen knihou,
nebo nástrojem, který může změnit myšlení lidí?
[ Ontogenie

13.00–13.50

FantasY & sCI-FI – PRaVé Křídlo7

space opera na vzestupu
Military sci-fi a space opera už zase střílí ostrými!
Křest románu Světlo pulsaru a audiobooku Mariňáci.
[ Společenstvo Pevnosti

KlUb KnIŽníCh ŠaMPIonŮ – PRaVé Křídlo2

vyrobte si skládačku s oceněnou ilustrátorkou!
Výtvarná dílna Terezy Ščerbové ke knize Marky Míkové Škvíry.
[ Klub ilustrátorů dětské knihy, Česká sekce IBBY
a Svět knihy, s.r.o.

13.00
aUtoRsKÝ sÁl – leVé Křídlo

veronika Šikulová: Místa v síti
Představení slovenské autorky Veroniky Šikulové,
držitelky Ceny čtenářů deníku SME za roky 2010
a 2014 a její knihy Místa v síti, která právě vyšla
v nakladatelství ARGO a byla nominována na cenu
Anasoft litera.
[ ARGO spol. s r.o.

lIteRÁRní KaVÁRna – PRaVé Křídlo (balKon VleVo)3

13.00–13.50

13.00–13.50

13.00–13.50

13.00–13.50

Pen KlUboVna – PRaVé Křídlo (balKon VPRaVo)

ota ulč
Čtení z knihy Mouchy naší doby (nakl. Šulc-Švarc).
[ České centrum Mezinárodního PEN klubu

13.00–13.50

sÁl aUdIoVIZe – leVé Křídlo8

Mecca audio (databáze knih o islámu)
Přehled těch nejzásadnějších knih o muslimském
světě v češtině. Od teologických a filosofických pub-
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s 201 – střední hala31

Muhammad Faríd abú si’da – čtení
Tlumočeno: čeština, arabština
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12.00–13.00
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likací, až po dějepisné a politické monografie napříč
20. a 21. stoletím. Představí český muslim Richard
Hlaváček na svém blogu Mecca Audio.
[ Mecca Audio (databáze knih o islámu)
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13.00–14.00

l 101 – leVé Křídlo

petr Zídek: hana Benešová – autogramiáda
Autor podepisuje první knižní životopis manželky druhého československého prezidenta, v němž přináší
zcela nová fakta a souvislosti a také vyvrací doposud
tradované omyly.
[ Euromedia Group – Universum

13.00–14.00

l 112 – leVé Křídlo

Jiří petráček – kreslíř komiksů z nejpilnějších
Podpisová akce grafické novely Trojská válka s Jiřím
Petráčkem. S jeho komiksy jste se mohli setkávat na
zadních stranách časopisů Sedmička, ABC a dalších.

13.00–13.45

l 502 – leVé Křídlo

Jan rejžek – autogramiáda
Hudební a filmový kritik a novinář Jan Rejžek podepisuje svoji knihu Jak tohle vůbec můžete otisknout!.
[ Galén

13.00–13.50

l 603 – leVé Křídlo2

pohádkový svět Evy horákové, daniely
krolupperové a Zuzany pospíšilové
Autogramiáda úspěšných spisovatelek knih pro děti.
Eva Horáková zná neobyčejné Pohádky pro všední
den. Daniela Krolupperová ví, jak dopadne tajemný
příběh O modrém světle. A Pohádky do hajan Zuzany
Pospíšilové dostanou do postýlek všechny děti.
[ Portál, s.r.o.

13.00–14.00

P 208 – PRaVé Křídlo2

adolf Born – autogramiáda
Autogramiáda Adolfa Borna ke knize pro děti Tři banány.

Inspirace pro teenagery – tereza Janišová
a Bára tuzarová
Pokud jste někdy chtěli napsat knihu a neměli jste
zatím odvahu, máme pro vás inspiraci. Přijďte se podívat na besedu s mladými autorkami Terezou Janišovou a Bárou Tuzarovou, které u nás již knihu vydaly. Jaká byla jejich cesta? Nejen pro náctileté.

[ Mladá fronta, a.s.

[ Albatros Media a.s.

[ Nakladatelství Josef Vybíral

13.00–13.30

13.00–13.45

l 301 – leVé Křídlo2

l 402 – leVé Křídlo

radim uzel – autogramiáda
Známý sexuolog a odborník na sexuální výchovu
bude podepisovat své dvě nové knihy: Cesty za romantikou a erotikou a Sexuální všehochuť.
[ Nakladatelství Epocha

13.00–14.00

l 407 – leVé Křídlo

pavel Švanda – autogramiáda
Pavel Švanda podepisuje sbírku zamyšlení a esejů
O intelektuálovi, který se necítí dobře a další své knihy.
[ Nakladatelství Atlantis

13.00–14.00

l 410 – leVé Křídlo

Jan cimický – autogramiáda
Známý český autor poutavých knih MUDr. Jan Cimický bude podepisovat své knihy.
[ Pavel Dobrovský – Beta s.r.o.

13.00–14.00

l 109 – leVé Křídlo

ludvík vaculík – autogramiáda
Známý autor podepisuje své knihy oblíbených, originálních fejetonů Říp nevybuchl, Dřevěná mysl a Poslední slovo, otiskovaných pravidelně od roku 1989
každé úterý v Lidových novinách, jimiž se vyslovuje
k aktuálnímu dění v naší zemi.
[ Nakladatelství Dokořán
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13.00–13.30

P 409 – PRaVé Křídlo2

rande s Fyzikou
Všem stávajícím i novým příznivcům fyziky na zvídavé
otázky odpoví autoři knihy Radomír Šofr, Martin Vlach
a Zdeněk Drozd. Křest a autogramiáda za účasti patronů knihy: Jana Kratochvíla – děkana MFF UK, Václava Kubaty – ředitele Nadace Depositum Bonum,
Vladimíra Kořena a Maroše Kramára. Moderuje Klára Hajdinová.
[ Česká televize – Edice ČT

13.00

P 601 – PRaVé Křídlo

Miroslav vaněk, lenka krátká a pavel Mücke
autogramiáda
Představení ediční řady Orální historie.
[ Nakladatelství Karolinum

13.00–13.50

s 101 – střední hala3

krzysztof varga: piliny
autogramiáda
Prozaikovi Krzysztofu Vargovi vyšly česky už dvě knihy: po historickém eseji o zemi jeho předků – Maďarsku (Guláš z turula, Dokořán 2012) čerstvě také román Piliny (Protimluv 2014, překlad Jan Faber).
Tlumočeno: polština, čeština
[ Polský institut v Praze

6 LITERÁRNÍ DIASPORA 7 FANTASY & SCI-FI 5 FOTOGRAFIE A KNIHA 8 LITERATURA ONLINE
s 119 – střední hala

stefanie de velasco
autogramiáda
Autogramiáda německé autorky Stefanie de Velasco
k její knize Tygří mlíko (česky v překladu Jany Zoubkové nakl. Plus, 2014). Pořad je součástí literárního
programu „Das Buch“ – prezentace německy psané
literatury Německa, Rakouska a Švýcarska.
[ Goethe-Institut

13.30–15.00

P 409 – PRaVé Křídlo

Zázraky přírody
Autogramiáda Vladimíra Kořena a Maroše Kramára
– protagonistů zábavného soutěžního pořadu, kteří
neváhají vyzkoušet si zázraky přírody na vlastním
těle. Moderuje Klára Hajdinová.
[ Česká televize – Edice ČT

VelKÝ sÁl – leVé Křídlo

literární cena knižního klubu jako odrazový
můstek literární kariéry – beseda s daliborem
váchou – vítězem ceny za román Červenobílá
Literární cena Knižního klubu letos oslaví 20. výročí.
V uplynulých ročnících nastartovala literární kariéru
řady českých autorů. Je tomu tak i v případě Dalibora
Váchy, vítěze 19. ročníku, který během besedy představí svou druhou knihu Hranice; historický román
odehrávající se během 2. světové války na východní
frontě.
[ Euromedia Group – Knižní klub

lIteRÁRní sÁl – PRaVé Křídlo5

Fotografie a kniha, fotografie a spisovatel
Setkání spisovatele Jáchyma Topola s fotografy Gabinou Fárovou a Pavlem Hrochem, jejichž knihám
napsal doprovodný text. Od 15.00 následuje autogramiáda v Tiskovém středisku ve foyer.
[ Svět knihy, s.r.o. a Knihovna Václava Havla

sÁl RosteMe s KnIhoU – PRaVé Křídlo

seznamte se!
V hravé knížce pro celou rodinu se vám představí tři
desítky zvířat z pražské zoo. Všechno výrazné osobnosti. Kniha vychází k slavnostnímu zahájení 84. sezóny v pražské zoo. O knize přijdou pohovořit její autoři i chovatelé našich hvězd.
[ Zoo Praha v rámci kampaně Rosteme s knihou

14.00–14.50

14.00–14.50
lIteRÁRní KaVÁRna – PRaVé Křídlo (balKon VleVo)2

setkání s autory sbírky Mistr sportu
skáče z dortu
Jan Nejedlý představí svůj výbor moderní dětské lidové poezie a doplní ho o mnoho dalších vtipů, kvízů
a hádanek pro děti i dospělé. Jaromír Plachý bude
básničky naživo ilustrovat (a kreslit také na přání).
O hudební doprovod se postará paní Alena Nejedlá,
která zazpívá písňové části knihy.
[ Nakladatelství Meander v rámci kampaně Rosteme
s knihou

14.00–14.50

aUtoRsKÝ sÁl – leVé Křídlo

dobrodružství na všech rovnoběžkách
Odhalte tajemství 250 kufrů, 150 zemí a 20 let strávených v zahraničí naší cestovatelské legendy Miloslava Stingla. Mnohé filmové záznamy a obrazové

výchova podle knih… bezradnost, nebo
zodpovědnost?
Iva Jungwirthová, Pavla Koucká a Václav Mertin, psychologové a autoři populárních rádců pro rodiče, poradí, jak mohou knižní příručky pomoci ve výchově
dětí. A vaše dotazy je nenechají bezradnými. Moderuje Martin Bedřich.
[ Portál, s.r.o.

14.00–15.00
MalÝ sÁl – PRaVé Křídlo (balKon VleVo)2

Bambook křtí knížky pro děti
Bambook, který v nakladatelství GRADA vydává zábavné a poučné knížky pro své dětské čtenáře, pokřtí jarní novinky oblíbených autorek Zuzany Pospíšilové, Lenky Rožnovské, ilustrátorky Zdeňky
Študlarové a tvůrce Strašidlářů Hynka Klimka.
[ GRADA Publishing, a.s.

14.00–14.50
FantasY & sCI-FI – PRaVé Křídlo27

Michaela Burdová – autorské čtení a beseda
Mladá talentovaná autorka Michaela Burdová představí své fantasy série pro děti a mládež Poselství
jednorožců, Křišťály moci, Syn pekel a Volání sirény.
[ Fragment – Albatros Media a.s.

14.00–14.50
KlUb KnIŽníCh ŠaMPIonŮ – PRaVé Křídlo1

Nebojte se arabštiny – workshop studentů
arabistiky ÚBva FF uk
Arabštinou se domluvíte na rozsáhlém území rozkládajícím se od Atlantického oceánu k Zálivu. Internet
vám přináší tento krásný jazyk až do vašich domovů.
Na tomto workshopu vás studenti arabistiky ÚBVA
FF UK naučí řadě užitečných slov, která využijete během svých cest do Maroka, Tuniska, Egypta či Duba-
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14.00–14.50

14.00–14.50

[ Nakladatelství JOTA

KoMoRní sÁl – PRaVé Křídlo (balKon VleVo)

14.00

14.00–14.50

materiály, které se objeví také v připravované biografii autora, se veřejnosti představí vůbec poprvé.

SOBOTA 16. 5.

13.00–13.30

1 ČESTNÝ HOST 3 TLUMOČENO 2 DĚTI A MLÁDEŽ 4 UDÍLENÍ CEN
je. Zároveň si osvojíte základy arabské abecedy a vyzkoušíte si napsat své jméno nebo třeba adresu
arabským písmem.
[ Svět knihy, s.r.o. a Ústav Blízkého východu a Afriky FF UK
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14.00

Pen KlUboVna – PRaVé Křídlo (balKon VPRaVo)

14.00–15.00

l 202 – leVé Křídlo

hana Marie körnerová, Jan Bauer, František
Niedl, otomar dvořák, stanislav Češka
autogramiáda
Velká autogramiáda známých českých autorů historický románů.

antonín Bajaja
Čtení z knihy Duely (nakl. Host).

[ Nakladatelství MOBA

[ České centrum Mezinárodního PEN klubu

14.00–15.00

14.00–15.30

radka denemarková – autogramiáda
Na stánku nakladatelství Host.

sÁl aUdIoVIZe – leVé Křídlo6

l 210 – leVé Křídlo

České kořeny ve Švýcarsku – dokumentární
film s besedou
Díl z cyklu, 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? Hostem besedy je Blanka Kubešová, úspěšná exilová spisovatelka žijící ve
Švýcarsku.

[ Nakladatelství Host

[ Český dialog

14.00–14.45

14.00

petr Šámal, Jiří Markovič – autogramiáda
Autogramiáda ke knize Kriminalista – Legenda pražské mordparty na stopě deviantům, která vypráví příběh plukovníka Jiřího Markoviče, bývalého šéfa pražské mordparty a jednoho z nejlepších vyšetřovatelů
pražské policie.

PRostoR Před PRŮMYsloVÝM PalÁCeM

Běh o knihu
Ani déšť, ani sníh, ani zvrtlý kotník nezastaví knihovníka splnit jeho povinnost. Za dobrotivého dohledu
domovních znamení cválá s knihou posel literatury
Prahou. Kočičí hlavy mu budiž milostivy. Divadelní
soubor MKP Vý; v novém autorském počinu. V případě opravdu vytrvalého deště se představení nekoná.
[ Městská knihovna v Praze

14.00

l 408 – leVé Křídlo

veronika Šikulová – autogramiáda
[ ARGO spol. s r.o.

14.00–14.40

l 511 – leVé Křídlo

petra soukupová – autogramiáda
Podle jejích textů již vznikly audioknihy Zmizet, Bertík
a čmuchadlo a Pod sněhem.
[ OneHotBook

l 402 – leVé Křídlo

[ Nakladatelství Epocha

14.00–15.00

l 407 – leVé Křídlo

ludvík vaculík – autogramiáda
Ludvík Vaculík podepisuje svazky svých Spisů.
[ Nakladatelství Atlantis

14.00–15.00

l 413 – leVé Křídlo

Marcela Mlynářová – autogramiáda
Autorka knih Důchodkyně nestřílejte, V padesáti na
začátku, Z lodiček do holin a dalších bude podepisovat svou nejnovější knihu Dokud držím pohromadě.

Ivan kraus – autogramiáda
Autogramiáda herce a spisovatele Ivana Krause, jehož povídkové knihy přinášejí do českého humoru
osobitě pojaté téma rodinných vztahů obohacené
o prvky groteskní a absurdní komiky. V Nakladatelství Academia vyšly doprovázené ilustracemi Adolfa
Borna.

[ Nakladatelství Brána

[ Nakladatelství Academia

14.00

14.00

l 002 – leVé Křídlo

l 805 – leVé Křídlo

Zajíčkova cesta – představení knihy
Autorka Katarína Macurová bude podepisovat novou
dětskou knihu Zajíčkova cesta.
[ Nakladatelství 65. pole

14.00–15.00

[ Nakladatelství Dokořán
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l 109 – leVé Křídlo

václav cílek – autogramiáda
Geolog, klimatolog, spisovatel a popularizátor vědy
Václav Cílek se ve svých dílech zabývá především
změnami klimatu a prostředí, vývojem české krajiny
a interakcemi mezi přírodou a civilizací. Bude podepisovat novou knihu Kameny a hvězdy, ve které lze
najít touhu našich předků ale i současníků připoutat
se k rodné zemi. Zároveň od země můžeme zvednout oči vzhůru a hledat kosmický aspekt české krajiny.
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[ Galén

14.00–15.00

P 208 – PRaVé Křídlo

Zpověď: Z děcáku až na přehlídková mola
autogramiáda
Veronika Kašáková, finalistka České Miss 2014, vydala svou první knihu a hned se stala bestsellerem.
Dozvíte se, jak těžké dětství prožívala a přesto si plní
své sny. Nezáleží na tom, kdo je má matka či otec,
záleží na tom, KDO JSEM JÁ!
[ Albatros Media a.s.

14.00

P 601 – PRaVé Křídlo

Eliška Fučíková – autogramiáda
Autorka publikace Praha rudolfínská.
[ Nakladatelství Karolinum

15.00–15.50
sÁl RosteMe s KnIhoU – PRaVé Křídlo2

hledá se čmuchadlo
Moderátor pořadu Lukáš Hejlík představí knihy Bertík
a Čmuchadlo a Hledá se hvězda a jejich autorky Petru
Soukupovou a Lenku Brodeckou. Účast přislíbili i výtvarníci obou knih Petr Korunka a Tereza Ščerbová.
Stranou ale nezůstanou ani další tituly nakladatelství Host pro děti: první dva díly série PAX Åsy Larssonové a Ingely Korsellové či Příběhy Tappiho ze
Šeptajícího lesa Marcina Mortky.
[ Nakladatelství Host v rámci kampaně Rosteme s knihou

15.00–15.50

aUtoRsKÝ sÁl – leVé Křídlo5

Jiří všetečka: …chodec s objektivem
Hostem Marcely Jurčíkové bude uznávaný český fotograf Jiří Všetečka.
[ Český rozhlas – Dvojka

15.00–15.50
lIteRÁRní KaVÁRna – PRaVé Křídlo (balKon VleVo)2

14.00–14.30

s 119 – střední hala

Marcus köhle – autogramiáda
Autogramiáda rakouského autora slam poetry Markuse Köhleho. Pořad je součástí literárního programu „Das Buch“ – prezentace německy psané literatury Německa, Rakouska a Švýcarska.

pohádka za pohádkou
Přátelské setkání s týmem Pohádek pro společné
čtení, představení a křest nových pohádkových publikací, společné čtení, autogramiáda, beseda, překvapení pro děti, nabídka programů, pohádkový minijarmark.

[ Goethe-Institut a Rakouské kulturní fórum v Praze

[ Pohádky pro společné čtení v rámci kampaně Rosteme
s knihou

14.00–15.00

15.00–15.50

s 201 – střední hala31

hamdí al-gazzár – čtení
Tlumočeno: čeština, arabština
[ GEBO

15.00
15.00–16.20

VelKÝ sÁl – střední hala47

dvacáté předávání cen akademie sFFh
Jubilejní předávání cen Akademie odmění nejlepší
původní díla, překlady a osobnosti minulého roku
v oboru science fiction, fantasy a hororu a současně
připomene hvězdné okamžiky Akademie a jejích žánrů za posledních dvacet let.
[ Akademie science-fiction, fantasy a hororu

15.00–15.50

lIteRÁRní sÁl – PRaVé Křídlo1

v kůži egyptologa na české koncesi v abúsíru
Diskuse bude věnována představení praktických úkolů,
se kterými se potýkají členové expedice Českého egyptologického ústavu v Abúsíru. Zaměří se na povinnosti
vůči egyptské straně, řešení archeologických stituací a
práci s nálezy. Moderátor: Jiřina Růžová. Hosté: Lucie
Vendelová, Veronika Dulíková, Mohamed Megahed.

SOBOTA 16. 5.

l 502 – leVé Křídlo

František koukolík – autogramiáda
Neuropatolog, spisovatel a publicista František Koukolík podepisuje svoji novou knihu Češi.

KoMoRní sÁl – PRaVé Křídlo (balKon VleVo)3

akvarely pro Mengeleho – setkání
s lidií ostałowskou
Dina Gottliebová z Brna přežila Osvětim díky výtvarnému talentu: pro účely výzkumu doktora Mengeleho
portrétovala romské vězně. Jak se liší romské a židovské vnímání holocaustu? A komu patří obrazy
vzniklé uprostřed pekla? Moderuje Lucie Zakopalová.
Tlumočeno: polština, čeština
[ Polský institut v Praze

15.00–15.50
MalÝ sÁl – PRaVé Křídlo (balKon VleVo)27

osm světů – včelí lid
Teprve patnáctiletá autorka Marcela Remeňová
představí první dvě knihy své fantasy trilogie Osm
světů a také prozradí, co čeká Leu, Harryho a Bena
ve třetím, právě připravovaném díle. Setkání s jednou z nejmladších českých spisovatelek uvede moderátorka České televize Jolka Krásná. Ukázky
z Osmi světů přečte legendární herec Jan Tříska.
[ Beltfilm

[ Svět knihy, s.r.o. a Český egyptologický ústav FF UK
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14.00–14.45
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15.00–15.50

FantasY & sCI-FI – PRaVé Křídlo7

DENNÍ PROGRAMY

SOBOTA 16. 5.

proč scifisté píší detektivky?
Exodus autorů fantastiky k thrilleru a detektivce,
nebo pouhý módní výstřelek? Besedují Jiří W. Procházka & Klára Smolíková, Štěpán Kopřiva, M. T. Majar, Pavel Renčín a Daniela Mičanová.

15.00–16.00

l 407 – leVé Křídlo

Ivan klíma – autogramiáda
Ivan Klíma podepisuje knihu povídek Moje zlatá řemesla.
[ Nakladatelství Atlantis

[ Společenstvo Pevnosti

15.00–16.00

15.00–15.00

Michal viewegh – autogramiáda
Nejprodávanější a populární český autor bude podepisovat svou novou knihu Zpátky ve hře.

KlUb KnIŽníCh ŠaMPIonŮ – PRaVé Křídlo2

lesní domalovánky Jezevce chrujdy
Výtvarná dílna Lucie Dvořákové ke knize Jezevec
Chrujda točí film.
[ Klub ilustrátorů dětské knihy, Česká sekce IBBY
a Svět knihy, s.r.o.

15.00

Pen KlUboVna – PRaVé Křídlo (balKon VPRaVo)

Eva hauserová
Čtení z knihy Noc v mejdlovarně (nakl. Argo).
[ České centrum Mezinárodního PEN klubu

15.00

tIsKoVé středIsKo – FoYeR5

gabina Fárová, pavel hroch a Jáchym topol
autogramiáda
Dva známí fotografové a jeden neméně známý spisovatel vám podepíší své knihy.
[ Svět knihy, s.r.o. a Knihovna Václava Havla

15.00–16.00

l 101 – leVé Křídlo

dalibor vácha: Červenobílá, hranice
autogramiáda
Autogramiáda vítěze Literární ceny Knižního klubu za
román Červenobílá k vydání jeho druhé knihy Hranice.
[ Euromedia Group – Knižní klub

l 410 – leVé Křídlo

[ Pavel Dobrovský – Beta s.r.o.

15.00–15.45

l 502 – leVé Křídlo

radůza – autogramiáda
Zpěvačka a spisovatelka Radůza představuje a podepisuje svoji novou knihu a CD Marathon.
[ Galén

15.00

l 002 – leVé Křídlo

olga krumlovská – autogramiáda
Známá astroložka bude podepisovat své knihy včetně nejnovějších horoskopů na rok 2016.
[ Nakladatelství Brána

15.00–16.00

P 208 – PRaVé Křídlo

rady a recepty haliny pawlowské
Populární spisovatelka, scénáristka a novinářka Halina Pawlowská vás pobaví svými příběhy ze života
i kuchyně. Přijďte si poslechnout rady i recepty jak
přežít dnešní svět a nezbláznit se.
[ Albatros Media a.s.

15.00

P 601 – PRaVé Křídlo

František koukolík – autogramiáda
[ Nakladatelství Karolinum

15.00–15.50

l 301 – leVé Křídlo2

ladislav Špaček – autogramiáda
Autogramiáda Ladislava Špačka k nové knize Dědečku, ještě vyprávěj.
[ Mladá fronta, a.s.

15.00–15.45

l 402 – leVé Křídlo

dalibor vácha – autogramiáda
Dnes už zaniká podstatná skutečnost, že čs. Legie
v Rusku byly složeny z obyčejných mužů. Autor ve své
knize Bratrstvo – všední a dramatické dny čs. legií
v Rusku nabízí plastičtější obraz, než jen obvyklý faktografický výklad – zabývá se především frontovou
každodenností legionářů v letech 1914 až 1918.
[ Nakladatelství Epocha
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15.00

P 507 – PRaVé Křídlo

karel vágner – autogramiáda
Známý hudebník Karel Vágner bude podepisovat
svou autobiografickou knihu s názvem Nerad prohrávám, ale umím i to, do které se vešlo skoro 50 let
autorova života v popředí českého šoubyznysu.
[ Nakladatelství Bondy

15.00–15.50

s 116 – střední hala

Boris Brendza a Ján tazberík
Prezentácia básnických zbierok autorov Borisa Brendzu Ochutnať z plameňa (Ikar 2014) a Jána Tazberíka Spodný bod svetla (SSS 2014).
[ Literárne informačné centrum
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[ GEBO

16.00
16.00–16.50

lIteRÁRní sÁl – PRaVé Křídlo6

Čeští literáti v exilu – dvojí vstup
do kontextu tvorby
Stanislav Brouček, autor několika projektů věnovaných otázkám exilu a životu českých krajanů v zahraničí, uvádí setkání s Petrem Bískem (USA/ČR),
Lubomírem Martínkem (Francie/ČR) a Jaroslavem
Markem – Vejvodou (Švýcarsko/ČR) na téma dvojí
adaptace – emigrace a návrat.
[ Svět knihy, s.r.o.

16.00–16.50
sÁl RosteMe s KnIhoU – PRaVé Křídlo5

16.00–16.50
KoMoRní sÁl – PRaVé Křídlo (balKon VleVo)2

Michael stavarič: děvčátko s kosou
Tati, co je smrt? Je to tvoje kosa? zeptá se pana Smrtky jeho dcerka. A on ji posílá do světa, aby se naučila vše o životě. Rakouský spisovatel s českými kořeny Michael Stavarič představí příběh pro děti
Děvčátko s kosou. Moderuje Zuzana Burešová.
[ Portál, s.r.o.

16.00–16.50 MalÝ sÁl – PRaVé Křídlo (balKon VleVo)
radim uzel – cesty za romantikou a erotikou
beseda
Známý sexuolog cestoval do čtyř kontinentů. O svých
cestách píše s osobitým nadhledem, jímž dokazuje,
že zatímco o sexu lze psát racionálně, láska nemá
s racionalitou nic společného. Proto se ještě nesešel vědecký kongres o lásce. Čtyři cesty, čtyři kontinenty. A erotika je ten pátý. Naštěstí neprobádaný.
[ Nakladatelství Epocha

Jan saudek – beseda
Beseda s fotografem Janem Saudkem a Danielou
Mrázkovou za účasti majitele nakladatelství Slovart
Juraje Hegera. Představení monografie Saudek a popřání k 80. narozeninám fotografa.

16.00–16.50

[ Nakladatelství Slovart

[ Společenstvo Pevnosti

16.00–16.50

aUtoRsKÝ sÁl – leVé Křídlo

FantasY & sCI-FI – PRaVé Křídlo7

gotrek & Felix a ti druzí
Beseda a autogramiáda s nejpopulárnějším autorem
ze světa Warhammeru Williamem Kingem.

16.00–16.50
KlUb KnIŽníCh ŠaMPIonŮ – PRaVé Křídlo5

všichni žijem’ v blázinci
Psychiatr R. Honzák se v knize rozhovorů Všichni žijem’ v blázinci zamýšlí nad současným způsobem života a společností, v níž duchovní rozvoj pokulhává
za technickým. Na otázky novinářky R. Červenkové
odpovídá s nadhledem a s lehkou ironií a vtipně komentuje fenomeny dnešní doby.

vyfoť to!
Květiny, krajina, děti, malé kotě – všechno se dá fotografovat. Ale čím a jak, aby to bylo dobře? Přijďte
si poslechnout rady a doporučení z knih zkušených
fotografů, podívat se a vyzkoušet rozdíly mezi profesionálním fotoaparátem a třeba mobilem.

[ Vyšehrad

[ Vydavatelství Zoner Press v rámci kampaně Rosteme s knihou

16.00–16.50

16.00

lIteRÁRní KaVÁRna – PRaVé Křídlo (balKon VleVo)1

arabština v Čechách a čeština v Egyptě
Univerzita Ain Šams, druhá největší v Káhiře, je v celém arabském světě jediným místem, kde se od šedesátých let 20. století vyučuje čeština na univerzitní úrovni. Je zároveň místem, kam míří čeští arabisté
za hlubším poznáním arabštiny a arabské kultury.
O peripetiích výuky češtiny v Egyptě a arabštiny v Čechách bude s arabistou a hebraistou Jaroslavem
Oliveriusem, jedním z prvních stážistů na univerzitě
v Káhiře, a egyptským bohemistou Chálidem Al Biltágim hovořit arabistka a tlumočnice Emíra Klementová.

Pen KlUboVna – PRaVé Křídlo (balKon VPRaVo)

věra Nosková
Čtení z knížky Ať si holky popláčou (nakl. Klika).
[ České centrum Mezinárodního PEN klubu

16.00–16.50

sÁl aUdIoVIZe – leVé Křídlo6

krajané v cizině – promítání filmů
Etnologického ústavu av Čr
Filmy přinášejí pohled na život Čechů v Srbsku (Česko Selo a Banát) očima Michala Pavláska. Více informací na str. 82.
[ Etnologický ústav AV ČR, v.v.i.

[ Svět knihy, s.r.o. a Ústav Blízkého východu a Afriky FF UK
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SOBOTA 16. 5.

s 201 – střední hala31

Maj chálid – čtení
Tlumočeno: čeština, arabština

DENNÍ PROGRAMY

15.00–16.00

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

16.00–17.00

l 101 – leVé Křídlo

anife hassan vyskočil: to jsem já, anife
autogramiáda
Temperamentní tanečnice, moderátorka a herečka
podepisuje svoji kuchařskou knihu plnou exotických
receptů, historek z cest i ze soukromého života.
[ Euromedia Group– Ikar

DENNÍ PROGRAMY

SOBOTA 16. 5.

16.00–17.00

l 407 – leVé Křídlo

Jaroslav oliverius – autogramiáda
Jaroslav Oliverius, arabista a hebraista, podepisuje
svou knihu Svět klasické arabské literatury.

17.00
17.00–17.50

VelKÝ sÁl – střední hala13

Egyptské výtvarné umění – hledání cesty
Výtvarné umění v Egyptě, jeho vývoj a úspěchy z historického a dnešního hlediska. Do jaké míry výtvarné
umění čerpá z historických pramenů ve snaze najít
společnou cestu s ostatními výtvarníky z celého světa. Prezentuje: Chálid Surúr, výtvarník a akademik.
Moderuje Hana Nováková.
Tlumočeno: čeština, arabština
[ GEBO

[ Nakladatelství Atlantis

17.00–17.50

16.00–16.45

staré pověsti české – o filmu i knize o filmu
Národní filmový archiv ve spolupráci s Plzní – Evropským městem kultury 2015 digitálně restauroval
jedno z klíčových děl plzeňského rodáka Jiřího Trnky
– film Staré pověsti české (1953). Práce na restaurování provázel obsáhlý výzkum historických okolností
vzniku filmu, z nějž vzešla také publikace. Knihu
představí editorka Lucie Česálková za doprovodu restaurátorky Terezy Frodlové, která poukáže na zajímavé aspekty procesu restaurování filmu.

l 502 – leVé Křídlo

Jiří Černý – autogramiáda
Hudební kritik, publicista a spisovatel Jiří Černý podepisuje první svazky své hudební publicistiky Jiří
Černý … na bílém.
[ Galén

16.00

l 002 – leVé Křídlo

Blanka kovaříková – autogramiáda
Populární autorka bude podepisovat svou nejnovější
knihu Nové příběhy domů slavných a další své knihy.
[ Nakladatelství Brána

16.00

l 805 – leVé Křídlo

krautschneider ruda – autogramiáda
Nejznámější český mořeplavec bude podepisovat
svou úspěšnou knihu Plachetnicí kolem světa pro pírko tučňáka.
[ Nakladatelství 65. pole

lIteRÁRní sÁl – PRaVé Křídlo

[ Národní filmový archiv

17.00–17.50

sÁl RosteMe s KnIhoU – PRaVé Křídlo

co je víc než láska
Lydie Romanská po čtrnácti sbírkách veršů a dvou
knihách beletrie představí svůj právě vydaný román
o tajemství lásky svéhlavé, ne však svévolné, Láska
je víc než láska. Alois Marhoul, zařazený do světové
digitální knihovny básníků, nastavuje člověku v nové
sbírce veršů Krutá pravda o dinosaurech s humorem
i vážností sebezpytující zrcadlo.
[ Obec spisovatelů ČR

16.00–17.00

P 208 – PRaVé Křídlo

ladislav Špaček – autogramiáda
Expert na etiketu Ladislav Špaček bude podepisovat
titul Úspěšný obchodní zástupce. Pojďte úspěchu naproti! Není to těžké, chce se to jen dobře připravit.
Jak na to, vám poradí autor v nové „bibli“ pro manažery.
[ Albatros Media a.s.

16.00–17.00
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aUtoRsKÝ sÁl – leVé Křídlo

Český rozhlas plus
Odpolední setkání s redaktory a moderátory rozhlasové stanice. Hodinka nabitá informacemi a zajímavými příběhy.
[ Český rozhlas – Plus

17.00–17.50
P 409 – PRaVé Křídlo

České století – Češi 1992: Jak Mečiar
s klausem rozdělili stát
Pavel Kosatík a nejdůležitější události českého dvacátého století nejen v televizním cyklu Roberta Sedláčka, ale i v komiksovém zpracování. Tentokrát
v podání výtvarníka Dana Černého. Účast na autogramiádě přislíbili herečtí představitelé z televizního
cyklu. Moderuje Přemysl Čech, Petr Vizina a Jiří Podzimek.
[ Česká televize – Edice ČT

17.00–17.50

lIteRÁRní KaVÁRna – PRaVé Křídlo (balKon VleVo)6

svobodný prostor jazyka
Setkání s Patrikem Ouředníkem, laureátem Státní
ceny za literaturu 2014, a autorské čtení. Moderuje
Jiří Pelán.
[ Svět knihy, s.r.o.
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17.00

Jiří hájíček: vzpomínky na jednu vesnickou
tancovačku
Po románech Selský baroko a Rybí krev, za které Jiří
Hájíček získal ceny Magnesia Litera, se autor představuje výborem ze své povídkové tvorby. Pořadem
provází Miroslav Balaštík.
[ Nakladatelství Host

s 201 – střední hala31

hála lutfí – prezentace egyptského filmu
Tlumočeno: čeština, arabština
[ GEBO

17.00–18.00

l 210 – leVé Křídlo

kateřina tučková – autogramiáda
Na stánku nakladatelství Host.
[ Nakladatelství Host

17.00–17.50 MalÝ sÁl – PRaVé Křídlo (balKon VleVo)
světlana glaserová: kdopak by se šmejdů bál?
– beseda se zakladatelkou občanského sdružení
společná obrana
Autorka ve své knize odhaluje nejen praktiky podvodných firem a radí, jak je předvídat a nenaletět na ně,
ale také ukazuje, že možnosti obrany existují a že
„obyčejní lidé“ mají šanci domoci se spravedlnosti.
Besedu moderuje Pavla Charvátová.

17.00–17.45

l 402 – leVé Křídlo7

Josef pecinovský – autogramiáda
Přední český autor sci-fi bude podepisovat poslední
knihu své dnes již kultovní série (Plástev jedu, Děti
plástve, Plástev v ohrožení, Válka pláství) o světě, který je tak přelidněný, že celý povrch kontinentů je zastavěný až do výšky několika set metrů.
[ Nakladatelství Epocha

[ Euromedia Group – Universum

17.00–17.50

FantasY & sCI-FI – PRaVé Křídlo7

vlčí věk znovu nastal
Křest reedice prvního dílu historické fantasy trilogie
Vlčí věk Jaroslava Mosteckého.

17.00–17.45

l 502 – leVé Křídlo

petr lutka – autogramiáda
Folkový písničkář Petr Lutka představuje a podepisuje svoji knihu Ta kytára je můj kříž.
[ Galén

[ Nakladatelství Epocha

17.00–18.00

17.00–17.50
KlUb KnIŽníCh ŠaMPIonŮ – PRaVé Křídlo2

duhové tvoření s andělíčkem Barvičkou
Všechny děti jsou zvány na soutěž o knihy Vítej, kulíšku a Pohádky pro kulíšky, malování duhových obrázků
a výrobu andělíčka Barvičky, vyrábění dárků a pamětních odznáčků.
[ Nedoklubko / Pohádky pro kulíšky v rámci kampaně
Rosteme s knihou

17.00

Pen KlUboVna – PRaVé Křídlo (balKon VPRaVo)

Zdena Bratršovská a František hrdlička
Čtení z knihy O kočkách a lidech (nakl. Milan Hodek).
[ České centrum Mezinárodního PEN klubu

17.00–17.50

sÁl aUdIoVIZe – leVé Křídlo6

III. díl rozhovorů s krajany – Milena Štráfeldová
Specifické místo v české literární tvorbě v exilu mají
spisovatelky. K těm nejvýznamnějším, které archiv
Radia Praha připomene, patří Věra Linhartová, Sylvie
Richterová, Viola Fischerová, Libuše Moníková nebo
Alena Wagnerová a Jindra Tichá. Z mladších autorek,
které žijí a tvoří v zahraničí, představíme Milenu Odu
nebo Kateřinu Janouchovou.
[ Český rozhlas – Radio Praha a Svět knihy, s.r.o.

P 208 – PRaVé Křídlo

Fotbalové srdce
Mít fotbalové srdce není jen fráze. Ti, kteří se opravdu na profesionální úrovní věnují sportu, vědí, že právě srdce někdy rozhoduje o úspěchu nebo zatracení.
Nakladatelství XYZ představuje dvě knihy osobností,
u kterých je či bylo srdce na pravém místě. První je
autobiografie jednoho z největších srdcařů posledních 40 let – bývalého skvělého hráče a trenérského
bouřliváka Petra „Johna“ Uličného. Druhá je vzpomínková kniha na osobnost funkcionářskou a člověka, který své srdce dal fotbalu zcela, až jej zradilo,
Lukáše Přibyla. Diskuze se zúčastní fotbaloví odborníci, spoluautoři knih, mj. David Kozohorský – redaktor České televize, Petr Švancara – fotbalový internacionál a mnozí další. Přijďte si pro autogram
fotbalových legend!
[ Albatros Media a.s.

17.00

l 003 – leVé Křídlo5

Jan saudek – autogramiáda
Osobnost české fotografie bude podepisovat monografii Saudek, která znovu vychází k jeho 80. narozeninám.
[ Nakladatelství Slovart

17.00

P 601 – PRaVé Křídlo

karel Šiktanc – autogramiáda
[ Nakladatelství Karolinum

73

SOBOTA 16. 5.

KoMoRní sÁl – PRaVé Křídlo (balKon VleVo)

DENNÍ PROGRAMY

17.00–17.50

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

18.00

SOBOTA 16. 5.

18.00–19.00

VelKÝ sÁl – střední hala13

Nagíb Mahfúz skandál v káhiře… „a nakonec
to prasklo“
Divadelní představení Arabského nedivadla studentů
arabistiky Ústavu Blízkého východu a Afriky FF UK.
Napínavý příběh s téměř detektivní zápletkou je situován do Káhiry 30. let 20. století, ale mohl by se
odehrát třeba i dnes kdekoli na světě. Předlohou divadelního zpracování je román egyptského nobelisty
Nagíba Mahfúze, který do češtiny přeložil Jaroslav
Oliverius. Chudý student v touze po lepším postavení
odhodí všechny hodnoty a zásady. To je začátek jeho
životní katastrofy vrcholící skandálem.
V arabštině s českými titulky.
[ Svět knihy, s.r.o.a Ústav Blízkého východu a Afriky FF UK

DENNÍ PROGRAMY

18.00–18.50

lIteRÁRní sÁl – PRaVé Křídlo

Marek vadas: léčitel
Prezentácia knihy, ktorá v preklade Ondřeja Mrázka
vyšla v spolupráci vydavateľstiev Malvern, Praha
a KK Bagala, Levice (2014).
[ Literárne informačné centrum

18.00–18.50
sÁl RosteMe s KnIhoU – PRaVé Křídlo3

pravda ukrajinského slova
Prezentace národního stánku Ukrajiny a setkání se
zástupci ukrajinských vydavatelů a spisovatelů.
Tlumočeno: čeština, ukrajinština

jazyk ulice dostává do médií a vrací se zpět mezi lid
jakožto spisovný a literární. V jakém jazyce dnes
existuje ruská literatura? Co lze dnes nazvat ruštinou? Prezentace projektů Čerstvá stránka a festivalu současné kultury KULTURUS.
[ Čerstvá stránka

18.00–18.50

FantasY & sCI-FI – PRaVé Křídlo7

Jak šel čas s XB-1
Beseda s redaktory XB-1 Vlado Ríšou, Jaroslavem
Jiranem a Martinem Šustem o minulosti, současnosti a budoucnosti časopisu.
[ XB-1

18.00–18.50

sÁl aUdIoVIZe – leVé Křídlo6

krajané v cizině – promítání filmů
Etnologického ústavu av Čr
Filmy přinášejí pohled na život Čechů v Bulharsku
(Vojvodovo) očima Michala Pavláska. Více informací
na str. 82.
[ Etnologický ústav AV ČR, v.v.i.

18.00–19.00

101 – leVé Křídlo

světlana glaserová: kdopak by se šmejdů bál?
– autogramiáda
Zakladatelka občanského sdružení Společná obrana
podepisuje svoji knihu, ve které odhaluje nejen praktiky podvodných firem a radí, jak je předvídat a nenaletět na ně, ale také ukazuje cesty, jak se lidé mohou
i sami coby spotřebitelé účinně bránit.
[ Euromedia Group – Universum

[ IASEED UA

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

afonso cruz: kokoschkova loutka
Představení portugalského spisovatele Afonsa Cruze, držitele Ceny Evropské unie za literaturu a jeho
knihy Kokoschkova loutka, která pávě vyšla v nakladatelství ARGO. Tlumočeno: čeština, portugalština
[ ARGO spol. s r.o.

18.00–18.50 MalÝ sÁl – PRaVé Křídlo (balKon VleVo)
rusko. problémy překladu
Diskuse o současném ruském jazyce. Jak se mění
jazyk v souvislosti formování autoritarismu. Jak se
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18.00–18.30

l 210 – leVé Křídlo

Jiří hájíček – autogramiáda
Na stánku nakladatelství Host.
[ Nakladatelství Host

18.00–18.50

P 208 – PRaVé Křídlo

Zpěvák a kytarista kapely houpací koně
Jiří Imlauf představuje svou prvotinu
Kniha Zlatý časy se končí se skládá z písňových textů, které Jiří napsal za posledních dvacet pět let, a je
doplněna o glosy, poznámky a krátká ohlédnutí. Jeho
vystoupení si nesmí nechat ujít nikdo, kdo má rád
hudbu, literaturu a umí si užít zlaté časy.
[ Albatros Media a.s.

