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 � čtvrtek 14. 5.
9.30–10.30 P 208 – PRaVé Křídlo

Ivona Březinová a její nová kniha  
Útěk kryšpína N.
Oblíbená autorka dětských knížek představí svou no-
vou knihu Útěk Kryšpína N. Jedenáctiletý Kryšpín je 
jiný a děti ve třídě to vědí. Přijďte besedovat o tom, 
jak bojovat se šikanou. Pro děti ze základních škol.
 [ Albatros Media a.s.

10.00–10.50 sÁl RosteMe s KnIhoU – PRaVé Křídlo

Zlatá stuha – zahrajme si na porotu
Zkuste si, jak se vybírají nejlepší dětské knihy!
 [ Klub ilustrátorů dětské knihy a Česká sekce IBBY v rámci 
kampaně Rosteme s knihou

10.30–11.30 P 208 – PRaVé Křídlo

cestování s originální abecedou
Vydejte se spolu s autorem Janem Laštovičkou na 
cestu do všech zákoutí naší planety a poznejte ne-
jedno pozoruhodné město. Originální abeceda vás 
zavede například do Antverp, Dillí či Helsinek. Víte, 
co je pro tato města typické? To se právě dozvíte. 
Pro děti ze základních škol.
 [ Albatros Media a.s.

11.00–11.50 sÁl RosteMe s KnIhoU – PRaVé Křídlo

Časopis kamarádi a kouzlo bulharského folkloru
Představení multikulturního časopisu Kamarádi 
a křest jeho přílohy – prvního bulharsko-českého dět-
ského zpěvníku. Barevná a veselá sbírka představu-
je původní písně přeložené do češtiny, notované 
a s popisem lidových tanců. Zazpíváme a zatančíme 
si spolu!
 [ Spolek Zaedno v rámci kampaně Rosteme s knihou

11.30–12.30 P 208 – PRaVé Křídlo

renáta Fučíková a její obrazy ze starého zákona
Renáta Fučíková představí svou bohatě ilustrovanou 
knihu, ve které přibližuje současným jazykem staro-
dávné příběhy. Mýtus o  stvoření světa, o  potopě 
i  jiné biblické příběhy jsou doprovázeny nádhernými 
ilustracemi autorky. Pro děti ze základních škol.
 [ Albatros Media a.s.

12.30–13.30 P 409 – PRaVé Křídlo

večerníček slaví 50
Povídání o  jedinečném fenoménu pohádek na dob-
rou noc, neodmyslitelně spjatému s  Českosloven-
skou a poté Českou televizí. Za účasti výkonného 
ředitele ČT:D Petra Kolihy. Křest Večerníčkova pohád-
kového špalíčku. Účast přislíbili: Jiřina Bohdalová, 
Hana Maciuchová, Jitka Molavcová, Josef Dvořák, 
Jaroslav Satoranský, Václav Chaloupek a Michal Cita-
vý. Moderuje Honza Musil.
 [ Česká televize – Edice ČT

14.00–15.00 P 208 – PRaVé Křídlo

Fenomén Minecraft
Kluci z kvinty jsou opravdu nadšení, když dostanou 
od zneuznaného vývojáře Klečila novou verzi Mi-
necraftu na odzkoušení. Jenže to ještě netuší, že hra 
podivným způsobem zaviruje školní server a začnou 
se dít opravdu divné věci. Povídání s autorem úspěš-
né knihy Zajatci Minecraftu a novinky Vetřelci z Mi-
necraftu.
 [ Albatros Media a.s.

15.00–15.50 
 sÁl RosteMe s KnIhoU – PRaVé Křídlo3
200 knih, 60 zemí, 33 jazyků – „Bílé vrány“
The White Ravens 2014 jsou jedinečným výběrem 
dětských knih: zahrnují dvě stě doporučení ze sou-
časné světové dětské literatury. Pořad je pozvánkou 
k jejich objevení společně s odbornicemi z mnichov-

Literatura pro děti a mládež  
a Světoví knižní šampioni  

pro mladé čtenáře
2
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ské Mezinárodní knihovny pro mládež Katjou Wiebe 
a Ines Galling, které se každoročně na výběru podí-
lejí.
Tlumočeno: čeština, němčina
 [ Svět knihy, s.r.o. a Mezinárodní knihovna pro mládež 
v Mnichově

16.00–17.00 P 208 – PRaVé Křídlo

pozorování v přírodě
Nahlédnutí do deníku kamarádů Hanky a Ondřeje, 
kteří často chodí do přírody a objevují v ní věci neví-
dané. Děti si v knize budou moci pročíst zápisky ke 
každému týdnu v  roce, takže spolu s  Ondřejem 
a Hankou budou sledovat změny, které se v přírodě 
dějí.
 [ Albatros Media a.s.

 � pátek 15. 5.
9.30–10.15 P 208 – PRaVé Křídlo

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, kte-
rý je autorem písní. Pro děti z 1. stupně ZŠ.
 [ Albatros Media a.s.

10.00–10.50 lIteRÁRní sÁl – PRaVé Křídlo

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 židov-
ského ghetta v  Terezíně díky poutavému vyprávění 
oblíbené spisovatelky a historičky Veroniky Válkové.
 [ GRADA Publishing, a.s. v rámci kampaně Rosteme s knihou

10.00–10.50 sÁl RosteMe s KnIhoU – PRaVé Křídlo

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? Napsá-
no dle deníku Mirka Korbela. Pro děti z 2. stupně ZŠ.
 [ Albatros Media a.s. v rámci kampaně Rosteme s knihou

10.00–10.50 aUtoRsKÝ sÁl – leVé Křídlo

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

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

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.

10.00–10.50 KlUb KnIŽníCh ŠaMPIonŮ – PRaVé Křídlo

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

10.15–10.50 P 208 – PRaVé Křídlo

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 tech-
niky a ukáže jim zbrusu nové pokusy, při kterých si 
vystačí s věcmi, které běžně najdou v domácnosti.
 [ Albatros Media a.s.

11.00–11.50 
 sÁl RosteMe s KnIhoU – PRaVé Křídlo4
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 modero-
vat.
 [ Svět knihy, s.r.o. v rámci kampaně Rosteme s knihou

11.00–11.50 aUtoRsKÝ sÁl – leVé Křídlo

tvůrčí dílna s Ester starou a Milanem starým 
ke knize povíš mi to?
Tvůrčí dílna s autory nové knihy Povíš mi to? pro děti 
od 5 do 7 let. O hravém rozšiřování slovní zásoby 
s otazníkem Otíkem a vševědkou Bětkou.
 [ Mladá fronta, a.s.

11.30–12.15 P 208 – PRaVé Křídlo

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 pra-
praděda Budivoj straší ve věži. Přijďte na komiksový 
workshop. Pro předškolní děti a děti z prvního stup-
ně ZŠ.
 [ Albatros Media a.s.
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12.00–12.50 
 sÁl RosteMe s KnIhoU – PRaVé Křídlo4
Náš svět
Vyhlášení výsledků literární soutěže.
 [ Národní institut pro další vzdělávání

12.00–12.50 
 KoMoRní sÁl – PRaVé Křídlo (balKon VleVo)4
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 za-
jímavé ceny. Posluchače pobaví verše básníků i stu-
dentů. Moderují Jan Vodňanský a Ivana Lukelová.
 [ Gymnázium, Praha 7, Nad Štolou 1 a Obec spisovatelů

12.15–13.00 P 208 – PRaVé Křídlo

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.

13.00–14.50 
 sÁl RosteMe s KnIhoU – PRaVé Křídlo4
souBoJ ČtENáŘŮ – soutěž ve znalosti obsahu 
knih
Finálové kolo soutěže, kterou pro šesté třídy základ-
ních škol vyhlašuje Svět knihy, s.r.o. v rámci kampa-
ně Rosteme s  knihou. Online kola se zúčastnilo 
69 tříd z celé republiky, z nichž 5 nejlepších se o ví-
tězství utká ve finálovém souboji přímo před zraky 
publika a odborné poroty.
 [ Svět knihy, s.r.o. v rámci kampaně Rosteme s knihou

13.00–14.30 P 208 – PRaVé Křídlo

Zdeněk svěrák a Jaroslav uhlíř – autogramiáda
Oblíbená autorská dvojice bude podepisovat celou 
řadu společných knih – např. novinku Zpěvník ke kni-
ze Tři bratři, Když se zamiluje kůň, Písničky o  zvířa-
tech a Dětem. Zdeněk Svěrák bude podepisovat Po 
strništi bos či pohádku Tři bratři.
 [ Albatros Media a.s.

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

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

15.00–15.50 KlUb KnIŽníCh ŠaMPIonŮ – PRaVé Křídlo

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 kaž-
dou kapitolou je za odměnu obrázková básnička. Tu 
přečtou dětem dospělí. Knihu pokřtí skladatel písni-
ček pro děti Jaroslav Uhlíř.
 [ Naše kniha v rámci kampaně Rosteme s knihou

16.00–16.50 KlUb KnIŽníCh ŠaMPIonŮ – PRaVé Křídlo

Čtení, vyrábění a hraní
To vše spojují nové nevšední knihy nakladatelství 
Cesta domů, ze kterých děti vytvoří zajímavější kníž-
ky, než které dostaly. Za pomocí nůžek, lepidla a pas-
telek oživí pohádkové příběhy a s prostorovou kníž-
kou 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

17.00–17.50 sÁl RosteMe s KnIhoU – PRaVé Křídlo

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 kni-
hy) a Pavel Mandys (Magnesia Litera). Moderuje Ra-
dek Malý (Literární akademie).
 [ Literární akademie (International ART CAMPUS  
Prague, s. r. o.)

 � sobota 16. 5.
11.00–11.50 sÁl RosteMe s KnIhoU – leVé Křídlo

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

11.00–11.50 aUtoRsKÝ sÁl – leVé Křídlo

Beseda s renátou Fučíkovou
Beseda s Renátou Fučíkovou nad její novou knihou 
Jakub a hvězdy.
 [ Mladá fronta, a.s. v rámci kampaně Rosteme s knihou
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11.00–11.50 KlUb KnIŽníCh ŠaMPIonŮ – PRaVé Křídlo

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.
 [ Polský institut v Praze

11.00–11.50 l 301 – leVé Křídlo

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

11.00–12.00 P 409 – PRaVé Křídlo

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

12.00–12.50 sÁl RosteMe s KnIhoU – PRaVé Křídlo

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 pa-
tronů knihy: Jana Kratochvíla – děkana MFF UK, Klá-
ry Gajduškové – místopředsedkyně správní rady Na-
dace Depositum Bonum, Vladimíra Kořena a Maroše 
Kramára. Moderuje Klára Hajdinová.
 [ Česká televize – Edice ČT

12.00–12.50 aUtoRsKÝ sÁl – leVé Křídlo

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

12.00–12.50 KlUb KnIŽníCh ŠaMPIonŮ – PRaVé Křídlo

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

12.00–12.50 l 808 – leVé Křídlo

lingua ludus – novinky pro výuku angličtiny
Autorka jazykového projektu Lingua Ludus Lucie Ur-

bančíková představí letošní novinky pro výuku anglič-
tiny ve škole i doma – mimo jiné i karetní hry Jazyko-
vé prší. Každá verze hry procvičuje jiný gramatický 
jev. Náročnost hry je jednoduše upravitelná.
 [ Angličtina-hry

13.00–13.50 lIteRÁRní sÁl – PRaVé Křídlo

historické hovory aneb Nic nového  
pod sluncem
V posezení nad stejnojmennou knížkou píšící učitel-
ky 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

13.00–13.50 sÁl RosteMe s KnIhoU – PRaVé Křídlo

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

13.00–13.50 KlUb KnIŽníCh ŠaMPIonŮ – PRaVé Křídlo

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

13.00–13.30 l 301 – leVé Křídlo

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

13.00–13.50 l 603 – leVé Křídlo

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 Křídlo

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 po-
dívat na besedu s mladými autorkami Terezou Jani-
šovou a Bárou Tuzarovou, které u nás již knihu vyda-
ly. Jaká byla jejich cesta? Nejen pro náctileté.
 [ Albatros Media a.s.
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13.00–13.30 P 409 – PRaVé Křídlo

rande s Fyzikou
Všem starým i  novým příznivcům fyziky na zvídavé 
otázky odpoví autoři knihy Radomír Šofr, Martin Vlach 
a Zdeněk Drozd. Křest a autogramiáda za účasti pa-
tronů knihy: Jana Kratochvíla – děkana MFF UK, Klá-
ry Gajduškové – místopředsedkyně správní rady Na-
dace Depositum Bonum, Vladimír Kořena a Maroše 
Kramára. Moderuje Klára Hajdinová.
 [ Česká televize – Edice ČT

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

setkání s autory sbírky Mistr sportu skáče 
z dortu
Jan Nejedlý představí svůj výbor moderní dětské lido-
vé 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

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

Bambook křtí knížky pro děti
Bambook, který v nakladatelství GRADA vydává zá-
bavné a poučné knížky pro své dětské čtenáře, 
 pokřtí jarní novinky oblíbených autorek Zuzany Pospí-
šilové, Lenky Rožnovské, ilustrátorky Zdeňky Študla-
rové a tvůrce Strašidlářů Hynka Klimka.
 [ GRADA Publishing, a.s.

14.00–14.50 FantasY & sCI-FI – PRaVé Křídlo7
Michaela Burdová – autorské čtení a beseda
Mladá talentovaná autorka Michaela Burdová před-
staví své fantasy série pro děti a mládež Poselství 
jednorožců, Křišťály moci, Syn pekel a Volání sirény.
 [ Fragment – Albatros Media

15.00–15.50 sÁl RosteMe s KnIhoU – PRaVé Křídlo

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 vý-
tvarníci obou knih Petr Korunka a Tereza Ščerbová. 
Stranou ale nezůstanou ani další tituly nakladatel-
ství Host pro děti: první dva díly série PAX Åsy Lar-
ssonové a Ingely Korsellové či Příběhy Tappiho ze 
Šeptajícího lesa Marcina Mortky.
 [ Nakladatelství Host v rámci kampaně Rosteme s knihou

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

pohádka za pohádkou
Přátelské setkání s  týmem Pohádek pro společné 
čtení, představení a křest nových pohádkových publi-
kací, společné čtení, autogramiáda, beseda, překva-
pení pro děti, nabídka programů, pohádkový mini-
jarmark.
 [ Pohádky pro společné čtení v rámci kampaně Rosteme 
s knihou

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

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  jed-
nou z nejmladších českých spisovatelek uvede mo-
derátorka České televize Jolka Krásná. Ukázky 
z Osmi světů přečte legendární herec Jan Tříska.
 [ Beltfilm

15.00–15.00 KlUb KnIŽníCh ŠaMPIonŮ – PRaVé Křídlo

lesní domalovánky Jezevce chrujdy
Výtvarná dílna Lucie Dvořákové ke knize Jezevec 
Chrujda točí film.
 [ Klub ilustrátorů dětské knihy a Česká sekce IBBY  
v rámci kampaně Rosteme s knihou

15.00–15.50 l 301 – leVé Křídlo

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

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

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.

17.00–17.50 KlUb KnIŽníCh ŠaMPIonŮ – PRaVé Křídlo

duhové tvoření s andělíčkem Barvičkou
Všechny děti jsou zvány na soutěž o knihy Vítej, kulíš-
ku a Pohádky pro kulíšky, malování duhových obrázků 
a výrobu andělíčka Barvičky, vyrábění dárků a pamět-
ních odznáčků.
 [ Nedoklubko / Pohádky pro kulíšky v rámci kampaně 
Rosteme s knihou
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1 ČESTNÝ HOST   3 TLUMOČENO   2 DĚTI A MLÁDEŽ   4 UDÍLENÍ CEN

 � neděle 17. 5.
10.00–10.50 sÁl RosteMe s KnIhoU – PRaVé Křídlo

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

11.00–11.50 sÁl RosteMe s KnIhoU – PRaVé Křídlo

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

11.00–11.50 KlUb KnIŽníCh ŠaMPIonŮ – PRaVé Křídlo

umí loutky kreslit? 
Neopakovatelné hraní s loutkami a jejich Františkem 
Petrákem.
 [ Klub ilustrátorů dětské knihy a Česká sekce IBBY  
v rámci kampaně Rosteme s knihou

12.00–12.50 sÁl RosteMe s KnIhoU – PRaVé Křídlo

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

12.00–12.50 KlUb KnIŽníCh ŠaMPIonŮ – PRaVé Křídlo

kam doskočí tvoje blecha? 
Bleší skákání s  Andreou Tachezy ke knize Bořivoj  
a blecha Fló.
 [ Klub ilustrátorů dětské knihy, Česká sekce IBBY  
a Svět knihy, s.r.o.

12.00–13.00 P 409 – PRaVé Křídlo

Méďové na cestách … s václavem chaloupkem
Svérázný „medvědí“ cestopis pro celou rodinu a dět-
ské obrázkové leporelo představí jeho autor, bez ně-
hož si večerníčky se zvířecími hrdiny už neumíme 
představit. Autogramiáda Václava Chaloupka a foto-
grafa Karla Brože. Soutěž pro znalce večerníčků. Mo-
deruje Jitka Saturková.
 [ Česká televize – Edice ČT

13.00–13.50 sÁl RosteMe s KnIhoU – PRaVé Křídlo

Makovicování s Makovicí aneb  
pro luštitele malé i velké
Po povídání o tom, že není Makovice jako makovice, 
kdo jsou máci, jak se dělá časopis a proč je luštění 
zdravé v každém věku, si vyzkoušíte, jak se dělají ně-
které hádanky. Třešinkou na dortu budou závěrečné 
soutěže o ceny.
 [ Makovice – časopis pro luštitele od 8 do 108 let  
v rámci kampaně Rosteme s knihou

13.00–13.50 KlUb KnIŽníCh ŠaMPIonŮ – PRaVé Křídlo

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

14.00–14.50 sÁl RosteMe s KnIhoU – PRaVé Křídlo

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

14.00–14.50 KlUb KnIŽníCh ŠaMPIonŮ – PRaVé Křídlo

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


