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 ]čtvrtek 15. 5.
9.30–10.30 P 208 – Pravé křídlo

Povídání s dětmi a spisovatelkou 
Ivonou Březinovou
Oblíbená autorka dětských knížek představí své hrdi-
ny zábavnou besedou, do které se rády zapojí i děti. 
Jaké zaměstnání mohou mít psi, jak se dají poplést 
dohromady pohádky nebo jak si poradit s handica-
pem či nemocí? Pro děti prvního stupně ZŠ.
 [ Albatros Media a.s.

10.30–11.30 P 208 – Pravé křídlo

Hokusy pokusy s Radkem Chajdou a jeho novou 
knihou Mladý technik
Pokusy s  Radkem Chajdou podle jeho nové 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 křídlo

Čteme s kamarády
Děti z různých škol ČR čtou společně a nahlas v jazy-
cích národnostních menšin (např. v polštině, sloven-
štině, ukrajinštině) úryvky z knihy Začarovaná třída. 
Výzvu vyhlásil, časopis pro vícejazyčné děti a multi-
kulturní výchovu Kamarádi. Představení soutěže  
Vícejazyčnost je bohatství.
 [ Občanské sdružení Zaedno a Svět knihy, s.r.o.

11.00–11.50 aUTorSkÝ SÁl – lEvé křídlo7
Vítejte na Hofburgu
Autorka Veronika Válková představí pokračování dob-
rodružného putování hrdinky Báry do minulosti. 
Z  poutavého vyprávění plného zákulisních střípků 
a  zajímavostí se posluchači dozví, jaký byl život 
u dvora císařovny Marie Terezie. Program pro školy.
 [ GRADA Publishing a Svět knihy, s.r.o.

11.30–12.30 P 208 – Pravé křídlo

Tvorba knižního traileru s Aeroškolou
Zkušení lektoři filmové Aeroškoly vás seznámí se zá-
klady tvorby animovaného filmu. Vytvořte si společně 
trailer na svou oblíbenou knihu!
 [ Albatros Media a.s.

13.00–13.50 
 koMorNí SÁl – Pravé křídlo (balkoN vlEvo)

Školní čtenářské kluby: inspirujte se!
Čtenářské kluby na školách fungují již třetí rok. Se-
znamte se s pilíři klubové práce a s  tím, jak kluby 
mohou fungovat i ve vaší škole. Spolu se skupinou 
klubových dětí prožijete část klubového setkání. 
P. S. Oblíbenou knihu s sebou.
 [ Nová škola, o.p.s. a Svět knihy, s.r.o.

14.00–15.00 P 208 – Pravé křídlo6
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. 

15.00–15.30 l 105 – lEvé křídlo

Alena Jurion a Tadeáš Kotrba – autogramiáda
Překladatelka Alena Jurion a ilustrátor Tadeáš Kotr-
ba budou podepisovat čtvrtou knihu z oblíbené tetra-
logie Daniela Pennaca Kamo – Kamův útěk.
 [ Nakladatelství Meander

15.00–16.00 P 208 – Pravé křídlo

Zpívání s dětmi a Janem Vodňanským
Známý spisovatel, herec a zpěvák Jan Vodňanský při-
jde zazpívat s dětmi jejich oblíbené písničky. V břez-
nu vyšla jeho dárková kniha Máme doma gorilu, která 
shrnula to nejlepší z autorovy tvorby. Přijďte si zazpí-
vat Dejte mi pastelku, nakreslím pejska.
 [ Albatros Media a.s.

 ]pátek 16. 5.
9.30–10.15 P 208 – Pravé křídlo

Muž z hodin – křest knihy pro děti
Vratislav Maňák je významným autorem, který získal 
Ortenovu cenu. Spolu s ním můžete pokřtít jeho no-
vou knihu Muž z hodin. Nebude chybět ani ilustrátor 
Juraj Horváth. Steampunk pro děti.
 [ Albatros Media a.s.
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10.00–10.50 vElkÝ SÁl – STřEdNí Hala

Za strašidly po staré Praze
Veselé povídání a strašení nad knihou Magická Pra-
ha: QR průvodce. Autorka Michaela Kudláčková 
a hosté nás vezmou do tajemných zákoutí magické 
staré Prahy, navíc s pomocí moderní techniky. Pojďte 
s námi na vycházku, při které se můžete krásně bát.
 [ Metafora

10.00–10.50 lITErÁrNí SÁl – Pravé křídlo

Suri & Kata a Eliáš a babička z vajíčka
Výtvarník Libor Drobný a ilustrátorka Markéta Vydro-
vá malují, čtou a povídají o své práci na knihách Suri 
& Kata: Dobrodružství ve Velrybí zátoce a Eliáš a ba-
bička z vajíčka. 
 [ Mladá fronta, a.s.

10.00–10.50 SÁl roSTEME S kNIHoU – Pravé křídlo

Klub mladých čtenářů – Petra Braunová
Významná autorka Petra Braunová představí dětem 
svou novou knihu Rošťák Oliver a korále pro mořskou 
vílu. Děti mohou s autorkou vyzkoušet i pracovní listy 
KMČ. Křest knihy a hravá a zábavná práce s texty pro 
děti prvního stupně ZŠ.
 [ Albatros Media a.s. a Svět knihy, s.r.o.

10.00–10.50 aUTorSkÝ SÁl – lEvé křídlo

Rádio Junior: Rádio Junior na cestách 
aneb Ryba z Havaje
Dětské představení, pásmo písniček a vyprávění se 
Zorou Jandovou.
 [ Český rozhlas

10.00–10.50 MalÝ SÁl – Pravé křídlo (balkoN vlEvo)

Dílna tvůrčího psaní Radka Malého
Poetický slovníček dětem v příkladech. Dílna tvůrčího 
psaní Radka Malého z  Literární akademie, určená 
především dětem, ale nejen jim.
 [ Nakladatelství Meander

10.00–13.00 l 813 – lEvé křídlo

Poznejte Rádio Junior
Hry pro děti, výtvarná dílna a moderátoři Rádia Ju
nior.
 [ Český rozhlas

10.00–11.30 P 409 – Pravé křídlo

Špačkovi v síti času
Autogramiáda Lucie Konášové a hlavních hereckých 
představitelů z úspěšného televizního seriálu. Účast 
přislíbili: Tomáš Hanák, Miroslav Táborský, Klára 
Issová, Pavel Liška, Pavel Zedníček, Johanka Krtičko-
vá a Ondřej Havel. Moderuje Míša Maurerová.
 [ Česká televize – Edice ČT

10.15–11.00 P 208 – Pravé křídlo

Malé věci, velké věci
Spisovatelka Martina Drijverová představí knihu 
Malé věci, velké věci a její hrdinku čtrnáctiletou Janu, 
která v příběhu pochopí, že i malé věci jsou někdy to 
nejdůležitější, co můžeme udělat pro druhé. Pro děti 
druhého stupně ZŠ.
 [ Albatros Media a.s.

10.30 l 203 – lEvé křídlo

Děti kreslí s Gradou
Oblíbený grafik a kreslíř Jiří Fixl zasvětí děti do tajů 
knižních ilustrací. Program pro školy.
 [ GRADA Publishing

11.00–11.50 
 SÁl roSTEME S kNIHoU – Pravé křídlo64
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 scifi 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. 

11.00–11.50 aUTorSkÝ SÁl – lEvé křídlo

Písničky na hraní – pásmo pro děti
Přijďte si hrát s autory knížky Písničky na hraní, Robi-
nem Králem a Jiřím Pazourem. Magda Reifová a Pet-
ra PáchováLstibůrková vám k tomu zazpívají. Spolu 
se vydáte na karneval do Ria, zatancujete si nebo se 
dozvíte, co je to slepicerie.
 [ Nakladatelství Portál a Svět knihy, s.r.o.

11.00–12.50 MalÝ SÁl – Pravé křídlo (balkoN vlEvo)

Albertova komiksová dílna
Albert je chlapec s autismem, který Vás prostřednic-
tvím komiksu provede svým světem a ukáže, jak se 
cítí, jak odlišně chápe některé věci a proč se někdy 
chová pro ostatní zvláštním způsobem. Vyzkoušet si 
můžete i tvorbu vlastního komiksu.
 [ Nakladatelství PASPARTA, o.p.s.

11.00–12.00 P 208 – Pravé křídlo

Daniela Krolupperová – beseda s dětmi  
ke knihám Zmizelá škola a Zuzanka
Oblíbená autorka dětských knížek Daniela Kroluppe-
rová vám představí své nové knihy Zmizelá škola 
a  Zuzanka. Přijďte si poslechnout, co by se stalo, 
kdyby zmizela škola a nebo něco o šikovné holčičce 
Zuzance. 
 [ 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

12.00–13.00 P 208 – Pravé křídlo

Husité a Řemesla – vyrobte si s dětmi komiks
Manželská a autorská dvojice Klára a Honza Smolí-
kovi představí své knihy Husité a Řemesla formou 
dětského workshopu, kde si děti mohou zkusit vytvo-
řit svůj komiksový příběh. Hodina plná vystřihování, 
kreslení i jiné tvůrčí činnosti.
 [ Albatros Media a.s.

12.00 S 205 – STřEdNí Hala3
Strýček Štěpán uvádí…
Program pro děti i dospělé, jehož součástí bude čet-
ba básně Sergeje Michalkova Strýček Štěpán, zábav-
né soutěže a dárky pro účastníky.
Tlumočeno: čeština, ruština
 [ Rossijskij Fond Kultury

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 předkola se zúčastnilo 
57 tříd z celé republiky, z nichž 5 nejlepších se o ví-
tězství utká ve finálovém souboji přímo na veletrhu. 
Moderuje Zdeněk Eška.
 [ Svět knihy, s.r.o.

14.00–15.00 l 207 – lEvé křídlo

Petra Dvořáková: Julie mezi slovy
Autogramiáda.
 [ Nakladatelství Host

14.00–15.00 P 208 – Pravé křídlo

Na orlích křídlech – vítězný titul literární soutěže 
nakladatelství Albatros 2013
Ilona Fišerová získala za svůj rukopis Na orlích kříd-
lech první cenu v literární soutěži Albatrosu. Na be-
sedě s autorkou vám nejen přiblížíme dobrodružný 
příběh kamarádů, ale představíme vám i  literární 
soutěž. Pro děti, rodiče i ty, kteří rádi píší.
 [ Albatros Media a.s.

15.00–15.50 SÁl roSTEME S kNIHoU – Pravé křídlo

Petra Dvořáková: Julie mezi slovy
Během pořadu děti losují neznámá slova, o kterých 
si s  autorkou potom čtou a  povídají. Samozřejmě 

proberou své lapálie se svačinami a  dozví se, co 
jsou to vofuky a jak na ně. Nakonec si společně za-
soutěží o náramek Nejlepší vofukář.
 [ Nakladatelství Host a Svět knihy, s.r.o.

15.00–15.50 l 105 – lEvé křídlo

Petr Stančík – autogramiáda
Autor podepisuje svou knihu Mrkev ho vcucla pod zem.
 [ Nakladatelství Meander

15.30–16.30 P 205 – Pravé křídlo

Křest nových titulů
Křest nových map Prahy a zejména kalendáře Dotvoř 
a daruj 2015. Při této příležitosti budou na stánku 
dětem k dispozici vzorové listy kalendáře k dotvoření 
přímo namístě.
 [ Žaket – kartografické vydavatelství

18.00–18.50 SÁl roSTEME S kNIHoU – Pravé křídlo

Celé Česko čte dětem
Předčítání dětem rozvíjí paměť a představivost, učí 
myšlení, rozšiřuje znalosti, zlepšuje soustředění 
a učí morálním hodnotám. Proč číst dětem v době 
televize, počítačů, mobilů a facebooku? Celé Česko 
čte dětem je úspěšná osvětová a mediální kampaň.
 [ Celé Česko čte dětem a Svět knihy, s.r.o.

 ]sobota 17. 5.
11.00–11.50 SÁl roSTEME S kNIHoU – Pravé křídlo

Ferda a jeho mouchy
Čtení pohádek, které rozvíjejí emoční inteligenci, 
bude probíhat interaktivní formou a  se zapojením 
dětí do příběhu. Za účasti maskota v životní velikosti 
bude představen plyšák, který je součástí knihy.
 [ www.scio.cz, s.r.o a Svět knihy, s.r.o.

11.00–11.50 aUTorSkÝ SÁl – lEvé křídlo

Ivona Březinová
Beseda s  Ivonou Březinovou k  nové dětské knize 
Danda má hlad.
 [ Mladá fronta, a.s. a Svět knihy, s.r.o.

11.00 l 203 – lEvé křídlo

Setkání se strašidly a jejich tvůrci
Autor Hynek Klimek v doprovodu ilustrátorky Zdeňky 
Študlarové provede děti českými kraji a seznámí je 
s místními strašidly, draky, vílami, vodníky i čarodějni-
cemi.
 [ GRADA Publishing
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11.00–12.00 l 806 – lEvé křídlo

Ester Stará a Lucie Dvořáková – autogramiáda
Autorky podepisují svoji knihu Dušinka, víla věcí. 
Sedm příběhů pro děti, které vědí, že věci nejsou jen 
obyčejné předměty.
 [ Nakladatelství 65. pole

12.00–12.50 
 lITErÁrNí SÁl – Pravé křídlo5
Pufík z Pohádkové Lhoty – první kniha 
s augmentovanou realitou
Objevte nový rozměr knihy! Igor Mandík vás seznámí 
s první knihou v ČR, která využívá tzv. augmentova-
nou realitu. Díky vašemu mobilnímu telefonu tak do-
slova ožijí obrázky v knize!
 [ Albatros Media a.s. 

12.00–13.00 P 208 – Pravé křídlo6
Tajemství pěti světadílů – křest knihy 
Ondřeje Neffa
Oblíbený spisovatel scifi 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 roSTEME S kNIHoU – Pravé křídlo

Křest audioknihy Čarodějné pohádky 2 
s Petrem Kostkou a Jiřím Žáčkem
Křest a autogramiáda audioknihy Čarodějné pohádky 
2, kterou napsal Jiří Žáček a v režii Jiřího Tušla pou-
tavě načetl Petr Kostka. Audiokniha navazuje na 
úspěšný první díl a  na předchozí Hrůzostrašné po-
hádky. Nechte se očarovat pohádkovým vyprávěním!
 [ Tympanum s.r.o. a Svět knihy, s.r.o.

13.00–13.50 
 SÁl faNTaSY & SCI-fI – Pravé křídlo36
Příběhy fantazie
Setkání s  Kaiem Meyerem, mezinárodně ceněným 
a překládaným autorem fantasy, moderuje spisova-
tel Radek Malý. Z českých překladů čte Helena Dvo-
řáková. Pořad je součástí literárního programu „Das 
Buch“ – prezentace německy psané literatury Ně-
mecka, Rakouska a Švýcarska.
Tlumočeno: čeština, němčina
 [ Goethe-Institut

13.00–14.00 l 109 – lEvé křídlo

Jiří Dědeček a Helena Wernischová 
autogramiáda
Známý písničkář Jiří Dědeček podepisuje knihu poe-
zie pro děti Jede jede klokan, kterou ilustracemi do-
provodila Helena Wernischová. Kniha navazuje na 

tradici hravé a  inteligentní poezie, která je určena 
především pro děti, ale jistě pobaví i dospělé.
 [ Nakladatelství Dokořán

13.00–14.00 P 208 – Pravé křídlo6
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. 

14.00–14.50 
 SÁl roSTEME S kNIHoU – Pravé křídlo1
Pohádky Ervina Lázára
Povídky pro děti z pera originálního vypravěče čte he-
rečka Simona Babčáková.
 [ Maďarský institut Praha

14.00–14.50 SÁl faNTaSY & SCI-fI – Pravé křídlo6
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 l 105 – lEvé křídlo

Eva Prchalová – autogramiáda
Spisovatelka podepisuje svou knihu Cesta sv. Vít-ahem.
 [ Nakladatelství Meander

14.00 l 203 – lEvé křídlo

Setkání se strašidly a jejich tvůrci
Autor Hynek Klimek v doprovodu ilustrátorky Zdeňky 
Študlarové provede děti českými kraji a seznámí je 
s místními strašidly, draky, vílami, vodníky i čarodějni-
cemi.
 [ GRADA Publishing

14.00–15.00 l 806 – lEvé křídlo

Ester Stará a Milan Starý – autogramiáda
Autoři společně podepisují svoji knihu Dům za mlhou. 
Originální kniha pro děti všech věkových kategorií se-
známí čtenáře s nejrůznějšími technikami kresby.
 [ Nakladatelství 65. pole

14.00–14.30 S 119 – STřEdNí Hala6
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
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15.00–15.50 SÁl roSTEME S kNIHoU – Pravé křídlo

Společné čtení a malování pohádek 
z Kouzelné zahrady
Pohádky pro společné čtení – představení pohádek 
pro začínající čtenáře, společné čtení s Alenou Vorlíč-
kovou, pohádkové dílničky a soutěže s  ilustrátorka-
mi Magdou Štajnerovou, Jitkou Zajíčkovou, Terezou 
Vlkovou a Petrou Antonovovou.
 [ Pohádky pro společné čtení a Svět knihy, s.r.o.

15.00–15.50 SÁl faNTaSY & SCI-fI – Pravé křídlo6
Osm světů
Třináctiletá autorka Marcela Remeňová představuje 
svou knihu Osm světů. Ukázky z knihy čte Matěj Hádek.
 [ Mladá fronta, a.s.

15.00–15.50 l 105 – lEvé křídlo

Petra Josefina Stibitzová: Holub Kolumb
Autogramiáda a mikrodílna ilustrátorky Petry Josefi-
ny Stibitzové ke knize Holub Kolumb.
 [ Nakladatelství Meander

16.00–16.50 SÁl roSTEME S kNIHoU – Pravé křídlo

Z kulíšku do pohádky
Pojďte si napsat pohádku do třetí knihy pohádek pro 
kulíšky.
 [ Nedoklubko / Pohádky pro kulíšky a Svět knihy, s.r.o.

16.00–16.50 lITErÁrNí SÁl – Pravé křídlo58
Tištěná kniha versus animovaná e-kniha 
– nepřátelství na život a na smrt?
Nakladatelství Meander představuje 12 animovaných 
trailerů ke svým ilustrovaným knížkám a komiksům. 
Debata autorů s  animátory o  budoucnosti tištěné 
knihy i elektronické knižní kultury s animátory.
 [ Nakladatelství Meander, Anomalia a Svět knihy, s.r.o.

16.00 l 203 – lEvé křídlo6
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

17.00–18.00 P 208

Setkání s herci pohádky Tajemství staré 
Bambitky s autogramiádou Tomáše Kluse
Zveme vás na křest pohádkové knihy Tajemství staré 
bambitky a na setkání s Tomášem Klusem a dalšími 
herci ze stejnojmenné filmové pohádky. Autogramiáda 
Tomáše Kluse k vydání jeho zpěvníku Já, písničkář 2.
 [ Albatros Media a.s.

 ]neděle 18. 5.
10.00–10.50 aUTorSkÝ SÁl – lEvé křídlo

Hanka Jelínková a Vendula Hegerová: Šimon a 
štěňátko Bára – autorské čtení s autogramiádou
Dozvíte se, kam zmizely dědovy syrečky i jak se Bára 
zamilovala. Číst budou střídavě autorka s ilustrátor-
kou, ale i malí čtenáři. Možná zbude čas i na Obráz-
kové říkanky. Pořad je pro děti od 4 do 9 let.
 [ NAŠE KNIHA

10.00–11.00 P 208 – Pravé křídlo

Jak velbloud potkal ťavu – česko-slovenský 
slovník pro děti
Slovenská autorka Mária Nerádová představí zábav-
nou formou svou knihu Jak velbloud potkal ťavu. Mů-
žete hádat slovenská slovíčka, která si pak ověříte 
v novém československém slovníku. Pro děti, rodiče 
i prarodiče.
 [ Albatros Media a.s.

10.00–11.00 P 409 – Pravé křídlo

Bílá paní na hlídání
Jediná paní, která zvládne uhlídat neposedná čtyřča-
ta Černých, je Bílá paní. Autogramiáda ke knize po-
dle úspěšného večerníčku Petra Friedla, Pavla Bry
cze a  VHRSTI. Soutěž o  knihu. Moderuje Míša 
Maurerová.
 [ Česká televize – Edice ČT

11.00–12.00 SÁl roSTEME S kNIHoU – Pravé křídlo

Berta a Ufo – Čtenářský maraton – soutěž
Autoři Miroslav Adamec a Jitka Petrová čtou ze své 
nové knihy spolu s  dobrovolníky z  publika. Pozorní 
posluchači mohou knihu získat jako výhru. Moderuje 
Míša Maurerová.
 [ Česká televize – Edice ČT

11.00–11.50 
 lITErÁrNí kavÁrNa – Pravé křídlo (balkoN vlEvo)

Prahou kráčí lev … a my s ním
Čtenářská dílna na motivy knihy A. Ježkové Prahou 
kráčí lev, v  níž se dozvíme, co se v  knížce vlastně 
stalo, a vytvoříme si pod vedením její ilustrátorky Mi-
chaely Kukovičové vlastní obrázek. Vhodné pro děti 
od 5 do 10 let.
 [ Nová škola, o.p.s.

11.00–11.50 
 koMorNí SÁl – Pravé křídlo (balkoN vlEvo)4
Škola základ života – Život je jen náhoda
Vyhlášení výsledků celostátní internetové soutěže 
o nejlepší epigram a aforismus. Básníci Jiří Žáček, 
Jan Vodňanský a Miroslav Huptych předají vítězům 
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ceny věnované firmou Ikama, s.r.o. 
Posluchače pobaví verše básníků i studentů. Mode-
rují Jan Vodňanský a Ivana Lukelová.
 [ Gymnázium Praha 7, Nad Štolou 1 a Obec spisovatelů

12.00–12.50 vElkÝ SÁl – STřEdNí Hala6
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 na vlastní oči 
v české metropoli. V pražské zoo se chystá otevření 
pavilonu s velemloky, který bude unikátní nejen z po-
hledu chovu těchto bizarních živočichů, ale i v tom, 
že asi nikde jinde na světě nenajdete expozici tak 
úzce svázanou s  klasickým literárním dílem. Karel 
Čapek se tak konečně dočká pravé pocty – Válku 
s mloky bude možné v pavilonu doslova prožít! O fas-
cinujících živočiších, jejich chovu, ale i  o myšlence 
postavit pro ně v Praze speciální pavilon provázaný 
s dílem českého klasika pohovoří kurátor chovu pla-
zů Zoo Praha Petr Velenský.
 [ Zoo Praha

12.00–12.50 
 lITErÁrNí kavÁrNa – Pravé křídlo (balkoN vlEvo)1
Červený ptáček – verše z Maďarska pro děti
Přebásnění klasické maďarské pohádky přináší kni-
ha Červený ptáček, kterou spolu s  překladatelkou 
pokřtíme. Přinášíme vám první výjimečný počin Alba-
trosu k 65. výročí – představování dětské literatury 
z celého světa v originálním provedení.
 [ Albatros Media a.s.

12.00–13.00 P 409 – Pravé křídlo

Berta a Ufo – autogramiáda
Miroslav Adamec a  Jitka Petrová se podepisují do 
své nové knihy (nejen) všem holčičkám, které by 
chtěly mít tak báječného kamaráda, jako je Ufík. Mo-
deruje Míša Maureová.
 [ Česká televize – Edice ČT

14.00–14.50 lITErÁrNí SÁl – Pravé křídlo5
Autorská ilustrovaná kniha LIVE!
Přijďte se svými dětmi objevit proměny a vývoj autor-
ské ilustrované knihy. O  tomto fenoménu promluví 
Jana Čeňková a představí výrazné české osobnosti 
žánru. Zároveň se setkáte s jeho dvěma renomova-
nými představitelkami. S Renátou Fučíkovou podnik-
nete audiovizuální procházku do historických událos-
tí, s Dagmar Urbánkovou vás čeká dílnička, ve které 
si můžete vyrobit vlastní Chlebovou Lhotu a nakonec 
ji sníst!
 [ Svět knihy, s.r.o. a Česká sekce IBBY

14.00–14.50 l 105 – lEvé křídlo

Tomáš Zahrádka – autogramiáda
Autor podepisuje svou knihu Dědeček.
 [ Nakladatelství Meander

15.00–15.50 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. a Svět knihy, s.r.o.

15.30–16.00 l 105 – lEvé křídlo

Jiří Stránský – autogramiáda
Spisovatel podepisuje svou knihu Perlorodky.
 [ Nakladatelství Meander


