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 ]čtvrtek 15. 5.
14.00–15.00 P 208 – Pravé křídlo2
Čtení z knih se spisovatelkou  
Petrou Neomillnerovou
Novinářka a spisovatelka Petra Neomillnerová vám 
bude číst ze svých knih pro děti i dospělé. Seznamte 
se s autorkou, která může nabídnout jak detektivky 
pro dospělé, tak i  tajuplné příběhy pro děti. Kdo 
z vás zná Amélii a její svět?
 [ Albatros Media a.s.

18.00–18.50 lITErÁrNí SÁl – Pravé křídlo

Argentinská literatura v českém překladu
Setkání se Samantou Schweblin, považovanou za krá-
lovnu laplatské fantastické povídky, jíž právě vychází 
kniha Ptáci v ústech. Jan Hloušek představí svůj pře-
klad existenciálně laděného románu Zama Antonia di 
Benedettiho. Moderuje Anežka Charvátová.
 [ Velvyslanectví Argentinské republiky

 ]pátek 16. 5.
11.00–11.50 
 SÁl roSTEME S kNIHoU – Pravé křídlo2
3001: Příběh planety
Vyhlášení výsledků a předávání cen literární a výtvar-
né soutěže pořádané v rámci kampaně na podporu 
četby knih Rosteme s knihou. Vítězné sci-fi povídky 
na téma život na Zemi v roce 3001 přečtou Věra Hol-
lá a Lukáš Hejlík, který bude pořad také moderovat.
 [ Svět knihy, s.r.o.

12.00–12.50 SÁl faNTaSY & SCI-fI – Pravé křídlo

Magický svět Bohumila Hrabala
Významná představitelka žánru fantasy Františka  
Vrbenská hovoří o fantazijních a fantaskních prvcích 
ve světě Bohumila Hrabala.
 [ XB-1 fans

13.00–13.50 SÁl faNTaSY & SCI-fI – Pravé křídlo

Choking Hazard – deset let českých zombies 
Vánoční příběh – fantasy s českým Ježíškem 
v hlavní roli
Marek Dobeš, Lucie Lukačovičová.
 [ XB-1 fans

14.00–14.50 SÁl faNTaSY & SCI-fI – Pravé křídlo5
Jak se dělá kniha
Zajímá vás, jak vzniká kniha? Co všechno stojí mezi 
prvotní myšlenkou a svazkem, který si kupujete v ob-
líbeném knihkupectví? Rozumy budou předávat: lite-
rární agentka, nakladatelé knih papírových, elektro-
nických a zvukových. A rovněž vydavatelka časopisu.
 [ Společenstvo Pevnosti

15.00–15.50 SÁl faNTaSY & SCI-fI – Pravé křídlo

Kladivo na čaroděje
„Praha je magické město a ta magie vás může zabít. 
V tom lepším případě…“ Fenomenální knižní seriál 
představí jeho tvůrce Jiří Pavlovský a další zúčastně-
ní autoři, v čele s novicem Jakubem Maříkem, jehož 
epizoda Drsné sny se bude také křtít.
 [ Nakladatelství Epocha

16.00–16.30 SÁl faNTaSY & SCI-fI – Pravé křídlo

Hájili jsme Pevnost
V roce 2002 vznikl magazín o sci-fi, fantasy a hororu 
Pevnost. Na počátku roku 2013 sice zanikl, ale jeho 
„klinická smrt“ trvala pouze pár měsíců. O tom, jak 
probíhá resuscitace časopisu, si budete moci popo-
vídat se členy pevnostního redakčního týmu.
 [ Časopis Pevnost

16.30–16.50 SÁl faNTaSY & SCI-fI – Pravé křídlo

Striptéři, vlkodlaci a lapače snů
Chtěli jste se někdy stát spisovatelkami či spisova-
teli? Pokud vás zajímá, jak prorazit v drsné literární 
branži, přijďte si poslechnout autorku M. T. Majar. Ta 
si tak dlouho psala pro radost, až napsala bestsel-
ler. A nezůstalo jen u jednoho.
 [ FANTOM Print

17.00–17.50 SÁl faNTaSY & SCI-fI – Pravé křídlo

Světatvorba ve sci-fi a fantasy
Dialog o historii české a světové sci-fi a fantasy, o jejich 
současnosti a  vývoji. Zvláštní důraz bude kladen na 
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specifika literárních světů těchto žánrů. Moderuje lite-
rární historik a teoretik Pavel Šidák, jeho hostem je Jan 
Kotouč, autor sci-fi textů oceněný Cenou Karla Čapka.
 [ Literární akademie (International ART CAMPUS Prague, s.r.o.)

 ]sobota 17. 5.
10.00–10.50 SÁl faNTaSY & SCI-fI – Pravé křídlo

Vampyrismus v kulturních dějinách Evropy
Věhlasný italský antropolog Giuseppe Maiello zpra-
coval v knize Vampyrismus a Magia Posthuma jedno 
z nejlákavějších témat současnosti: upíry. Sám autor 
povypráví nejen o nich, nýbrž také pokřtí nové „upír-
ské“ romány L. K. Hamiltonové.
 [ Nakladatelství Epocha

11.00–11.30 SÁl faNTaSY & SCI-fI – Pravé křídlo

Akce vítězí (a to je dobře!)
Prvnímu se přezdívá „matador české akční sci-fi“. 
Druhému „nejtajemnější autor současné tuzemské 
fantastiky“. Burleskní křest knih Děti plástve Josefa 
Pecinovského a Perunova krev Františka Kotlety pod 
taktovkou kmotra Jiřího W. Procházky!
 [ Nakladatelství Epocha

11.30–11.50 SÁl faNTaSY & SCI-fI – Pravé křídlo

Český komiks se rozjíždí
Se jménem Františka Kotlety je spojován i dosud taj-
ný projekt „Český komiks“. Jste zvědavi, oč jde? 
Nebo doufáte, že mezi návštěvníky sálu odhalíte lite-
rárního řezníka lstivě maskovaného slunečními brý-
lemi a rybářskou hučkou? Stát se může cokoliv.
 [ freetim(e)publishing

12.00–13.00 SÁl roSTEME S kNIHoU – Pravé křídlo

Zajatci Ďáblova chřtánu
Kniha pro čtenáře bez rozdílu věku a časoprostoru. 
Co tentokrát prozradí o přesunech v čase spisovatel 
a záhadolog Arnošt Vašíček? Ukázky z knihy předne-
se Tomáš Jirman. Moderuje Jitka Saturková.
 [ Česká televize – Edice ČT

12.00–12.50 SÁl faNTaSY & SCI-fI – Pravé křídlo5
Jak prožít knihu na plný pecky
Seznamte se s  unikátním audio-projektem Jiřího 
W.  Procházky a  Jiřího Volfa a  pobesedujte se sou-
časnou špičkou žánru: J. Červenákem, P. Hetešou,  
M. T. Majar, D. Mičanovou, J. Mosteckým, P. Neomill-
nerovou, J. Pavlovským a V. Šlechtou.
 [ Walker&Volf a Společenstvo Pevnosti

12.00–13.00 P 208 – Pravé křídlo2
Tajemství pěti světadílů – křest knihy  
Ondřeje Neffa

Oblíbený spisovatel sci-fi Ondřej Neff, který je také 
známý svým převyprávěním příběhů Julese Vernea, 
pokřtí svou novou knihu Tajemství pěti světadílů. 
S autorem můžete besedovat o jeho díle nebo si ne-
chat podepsat svou knihu.
 [ Albatros Media a.s.

13.00–13.50 
 SÁl faNTaSY & SCI-fI – Pravé křídlo32
Příběhy fantazie
Setkání s  Kaiem Meyerem, mezinárodně ceněným 
a překládaným autorem fantasy, moderuje spisovatel 
Radek Malý. Z českých překladů čte Helena Dvořáková. 
Pořad je součástí literárního programu „Das Buch“ – 
prezentace německy psané literatury Německa, Ra-
kouska a Švýcarska. – Tlumočeno: čeština, němčina
 [ Goethe-Institut

13.00–14.00 P 208 – Pravé křídlo2
Erilian – Střípky hvězd
Autorka fantasy trilogie Erilian o městě čarodějů Te-
reza Janišová představí nový třetí díl s  podtitulem 
Střípky hvězd. Přijďte si povídat s autorkou o nové 
hrdince a jejím dobrodružství nebo odhalte tajemství 
dalekého Ledového kontinentu.
 [ Albatros Media a.s.

13.00–14.00 P 409 – Pravé křídlo

Zajatci Ďáblova chřtánu – autogramiáda
Všem příznivcům záhad, mystérií a  nevysvětlitelných 
úkazů podepisuje své knihy cestovatel, spisovatel a zá-
hadolog Arnošt Vašíček. Každý má šanci získat knihu 
v zábavném znalostním kvízu. Moderuje Jitka Saturková.
 [ Česká televize – Edice ČT

13.30–14.30 l 402 – lEvé křídlo

Giuseppe Maiello: Vampyrismus  
a Magia posthuma – autogramiáda
Zmínky o upírech se objevují od starověku a od 
19. století se vampyrismem zabývají i vědecké stu-
die, k nimž patří kniha italského antropologa Maiella, 
který ho sleduje v historickém kontextu a opírá se 
o autentická svědectví i archeologické nálezy.
 [ Nakladatelství Epocha

14.00–14.50 SÁl faNTaSY & SCI-fI – Pravé křídlo2
Autorské čtení a beseda s Michaelou Burdovou
Mladá talentovaná autorka Michaela Burdová před-
staví své fantasy série pro děti a mládež Poselství 
jednorožců, Křišťály moci a Syn pekel.
 [ Nakladatelství FRAGMENT, spol s r.o.

14.00–14.50 lITEraTUra oNlINE – Pravé křídlo8
Jak Dagon na svět přišel
Povídání o tom, jak a proč web vznikl. Úskalí i rados-
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ti vytváření webzinu – jaké to je prosadit se v moři 
plném starších a  zkušenějších žraloků? A  možná 
i něco víc, když bude Dagon v dobrém rozmaru.
 [ Dagon

14.00–14.30 P 614 – Pravé křídlo

Jak startoval Příběh strýčka Martina
Knihy vznikají různě, ale zatím jen málokterá spatřila 
světlo světa přes některý z tzv. „startovačů.“ Román 
Patricka Zandla Příběh strýčka Martina je jednou z nich. 
Přijďte na slavnostní křest a besedovat s autorem.
 [ freetim(e)publishing

14.00–14.30 S 119 – STřEdNí Hala2
Kai Meyer – autogramiáda
Autogramiáda německého autora fantasy Kaie Mey-
era. Pořad je součástí literárního programu „Das 
Buch“ – prezentace německy psané literatury Ně-
mecka, Rakouska a Švýcarska.
 [ Goethe-Institut

15.00–16.20 vElkÝ SÁl – STřEdNí Hala4
Předávání Cen Akademie science fiction, 
fantasy a hororu
Devatenáctý ročník Ceny Akademie science fiction, 
fantasy a  hororu zhodnotí díla česko-slovenských 
i  zahraničních autorů, vybere nejzdařilejší překlad, 
nejlepší ilustraci či obálku a zvolí Knihu roku 2013. 
Ceny předají významné osobnosti žánru.
 [ Akademie science fiction, fantasy a hororu

15.00–15.50 SÁl faNTaSY & SCI-fI – Pravé křídlo2
Osm světů
Třináctiletá autorka Marcela Remeňová představuje 
svou knihu Osm světů. 
Ukázky z knihy čte Matěj Hádek.
 [ Mladá fronta, a.s.

16.00–16.50 
 koMorNí SÁl – Pravé křídlo (balkoN vlEvo)

Stefan Spjut: Stallo
Tam venku jsou opravdu trollové. A kradou naše děti. 
Stallo je napínavý román na pomezí žánrů, obdivu-
hodně napsaná kniha o  trollech, démonech v  nás 
a o vztazích s našimi dětmi, přírodou a zvířaty. Stefan 
Spjut se představí svým českým čtenářům!
 [ Nakladatelství Host

16.00–16.50 SÁl faNTaSY & SCI-fI – Pravé křídlo

Beseda s novými držiteli Cen Akademie  
science fiction, fantasy a hororu
Právě ocenění vítězové Akademie SFFH odpoví na 
vaše otázky a  mohou vám podepsat i  své knihy.  
Novináři vítáni.
 [ Akademie science fiction, fantasy a hororu

16.00 l 203 – lEvé křídlo2
Jak kreslí komiks Petr Kopl
Známý komiksový kreslíř poodhalí tajemství úspěš-
ných komiksů a představí novinku – komiksové zpra-
cování bestselleru Ztracený svět. Příběh vypráví 
o  dobrodružné cestě do fantasy světa, ve kterém 
vládnou prehistorická monstra.
 [ GRADA Publishing

17.00–17.50 SÁl faNTaSY & SCI-fI – Pravé křídlo

Společenstvo Pevnosti
Dlouholetý sen se stal skutečností – editoři Martin 
Fajkus a Tomáš Němec sestavili exkluzivní antologii 
těch nejlepších povídek, které byly publikovány v ma-
gazínu Pevnost v letech 2002–2012. Přijďte ji spolu 
s nakladateli, autory a výtvarníky pokřtít!
 [ Časopis Pevnost a FANTOM Print

17.00–18.00 l 207 – lEvé křídlo

Stefan Spjut: Stallo – autogramiáda
 [ Nakladatelství Host

18.00–18.50 SÁl faNTaSY & SCI-fI – Pravé křídlo

Mycelium – beseda s Vilmou Kadlečkovou
Vilma Kadlečková, úspěšná česká spisovatelka fan-
tastiky, se po dlouhé odmlce vrátila k psaní a první 
dva díly její pentalogie Mycelium zabodovaly mezi 
kritikou i čtenáři. Autorka představí třetí díl celé ságy 
a během pořadu obeznámí čtenáře s tím, nač se mo-
hou těšit ve zbývajících dvou knihách.
 [ Nakladatelství ARGO

 ]neděle 18. 5.
10.00–16.00 SÁl faNTaSY & SCI-fI – Pravé křídlo

Den klubu Sci-Fi/F/H XB-1 fans
První klubový minicon – den plný osobností žánru.
 [ XB-1 fans

12.00–12.50 vElkÝ SÁl – STřEdNí Hala2
Válka s mloky v pražské zoo
Největší žijící obojživelníky světa a současně i před-
lohu Čapkovy Války s  mloky – velemloky čínské – 
bude možné spatřit už zanedlouho v  pražské zoo. 
Karel Čapek se tak konečně dočká pravé pocty – Vál-
ku s  mloky bude možné v  pavilonu doslova prožít! 
O fascinujících živočiších, jejich chovu, ale i o myš-
lence postavit pro ně speciální pavilon provázaný 
s dílem českého klasika pohovoří kurátor chovu pla-
zů Zoo Praha Petr Velenský.
 [ Zoo Praha


