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9.30–10.15

P 208 – Pravé křídlo2

Muž z hodin – křest knihy pro děti
Vratislav Maňák je významným autorem, který získal
Ortenovu cenu. Spolu s ním můžete pokřtít jeho novou knihu Muž z hodin. Nebude chybět ani ilustrátor
Juraj Horváth. Steampunk pro děti.

10.00
VELKÝ SÁL – Střední hala2

Za strašidly po staré Praze
Veselé povídání a strašení nad knihou Magická Praha: 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 křídlo2

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

10.00–10.50

SÁL ROSTEME S KNIHOU – Pravé křídlo2

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 křídlo2

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
KOMORNÍ SÁL – Pravé křídlo (balkon vlevo)3

Teolinda Gersãová
Portugalská spisovatelka a profesorka Teolinda Ger-
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[[Velvyslanectví Portugalské republiky v Praze

10.00–10.50
MALÝ SÁL – Pravé křídlo (balkon vlevo)2

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

10.00–10.50 LITERATURA ONLINE – Pravé křídlo8

[[Albatros Media a.s.

10.00–10.50

sãová představí svou nejnovější knihu As Águas Livres a zároveň román Mlčení přeložený do češtiny.
V rámci programu se uskuteční autogramiáda.
Tlumočeno: čeština, portugalština

Představení nového internetového portálu
o češtině www.nechybujte.cz
Nový internetový portál o češtině www.nechybujte.cz
je určen široké veřejnosti. Vznikal více než 15 let
a obsahuje tři rozsáhlá, zcela aktuální lexikografická
díla: výkladový slovník češtiny, slovník synonym a antonym a pravidla pravopisu.
[[LINGEA

10.00–13.00

L 813 – Levé křídlo2

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

10.00–11.30

P 409 – Pravé křídlo2

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 Krtičková a Ondřej Havel. Moderuje Míša Maurerová.
[[Česká televize – Edice ČT

10.15–11.00

P 208 – Pravé křídlo2

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 křídlo2

Děti kreslí s Gradou
Oblíbený grafik a kreslíř Jiří Fixl zasvětí děti do tajů
knižních ilustrací. Program pro školy.
[[GRADA Publishing
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11.00
Předávání Výročních cen Nakladatelství
Fragment za rok 2013
Nakladatelství Fragment ocení své významné autory
výročními cenami za rok 2013. Autoři budou oceněni
ve dvou kategoriích: Nejúspěšnější novinka roku
2013 a Mimořádný přínos pro Nakladatelství Fragment. V uplynulých ročnících byli oceněni například
Zdeněk Svěrák, Pavel Kantorek a bývalý prezident
republiky Václav Klaus.
[[Nakladatelství FRAGMENT, spol s r.o.

11.00–11.50

LITERÁRNÍ SÁL – Pravé křídlo4

Slavnostní předávání cen festivalu
TOURMAP 2014
[[Avant Promotion, s.r.o.

[[Vysoké učení technické v Brně, Nakladatelství VUTIUM

11.00–12.50
MALÝ SÁL – Pravé křídlo (balkon vlevo)2

Albertova komiksová dílna
Albert je chlapec s autismem, který Vás prostřednictvím 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.

11.00–11.50
SÁL ROSTEME S KNIHOU – Pravé křídlo624

3001: Příběh planety
Vyhlášení výsledků a předávání cen literární a výtvarné 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.

11.00–11.30
PEN KLUBOVNA – Pravé křídlo (balkon vpravo)

Markéta Hejkalová
Zahájení PEN klubovny a čtení z autorčina nového
rukopisu.
[[České centrum Mezinárodního PEN klubu

11.00–11.50 LITERATURA ONLINE – Pravé křídlo8

[[Svět knihy, s.r.o.

11.00–11.50

KOMORNÍ SÁL – Pravé křídlo (balkon vlevo)

Představení knihy D. Halliday, R. Resnick
a J. Walker: Fyzika
Slavnostní představení nového českého vydání celosvětově užívané vysokoškolské učebnice fyziky, jehož se zúčastní naše přední vědecké osobnosti fyziky a příbuzných oborů, např. Jiří Grygar, Bedřich Velický a Petr Dub.

AUTORSKÝ SÁL – Levé křídlo2

Písničky na hraní – pásmo pro děti
Přijďte si hrát s autory knížky Písničky na hraní, Robinem Králem a Jiřím Pazourem. Magda Reifová a Petra Páchová-Lstibůrková vám k tomu zazpívají. Spolu
se vydáte na karneval do Ria, zatancujete si nebo se
dozvíte, co je to slepicerie.

Bubux.cz – čtením získáváš!
Bubux.cz je čtenářským pokojíčkem, ve kterém se děti
mohou pochlubit svým kamarádům nebo učiteli čtenou nebo přečtenou knížkou. Za každou novou knížku
si zároveň mohou do svého virtuálního pokojíčku přidat nějaké nové vybavení, ať už nábytek nebo hračku.
[[Euromedia Group

[[Nakladatelství Portál a Svět knihy, s.r.o.

11.00–13.00

11.00–11.50

Jiří Bouda: Poutnický deník – autogramiáda
a představení knihy
Akademický malíř Jiří Bouda je znám svými knižními
ilustracemi, nádhernými litografiemi i žádanými ex
libris. Jeho nová kniha Poutnický deník čerpá z cest
na kole, na nichž si pořizoval zápisky a kreslil neobyčejně půvabné kresby.

LITERÁRNÍ KAVÁRNA – Pravé křídlo (balkon vlevo)1

Antologie maďarské katolické literatury
Katolická literatura je v širším smyslu duchovní hnutí
a literární směr trvající od konce 19. století do dnes.
V moderní maďarské literatuře je nositelkou konzervativních, uměleckých a lidských hodnot, její literárněhistorická recepce a ocenění však bylo v době
komunistického režimu nedostatečné. Antologie poskytuje čtenáři na základě historických i estetických
kritérií výběr ze všech literárních druhů a žánrů
a usnadňuje tak cestu k pochopení maďarské katolické literatury v českém prostředí. Účinkují Martin
C. Putna, Pál Hatos, Lucie Szymanowska a Simona
Kolmanová.
[[Maďarský institut Praha

P 105 – Pravé křídlo

[[Cykloknihy s.r.o.

11.00–12.00

P 208 – Pravé křídlo2

Daniela Krolupperová – beseda s dětmi
ke knihám Zmizelá škola a Zuzanka
Oblíbená autorka dětských knížek Daniela Krolupperová 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.

53

PÁTEK 16. 5.

VELKÝ SÁL – Střední hala4

DENNÍ PROGRAMY

11.00–11.50

11.00–11.50

1 ČESTNÝ HOST 3 TLUMOČENO 4 PŘEDÁVÁNÍ CENY 2 DĚTI A MLÁDEŽ 9 VAŘENÍ

11.30–12.00

12.00–12.50

PEN KLUBOVNA – Pravé křídlo (balkon vpravo)

KOMORNÍ SÁL – Pravé křídlo (balkon vlevo)

Alena Morávková
Čtení z Neznámé, sváteční povídky F. M. Dostojevského.

Příběh Edice Expedice (1975–1989)
Slavnostní uvedení knihy Příběh Edice Expedice
(1975–1989) z produkce Knihovny Václava Havla, za
účasti autorky Gabriely Romanové a těch, kteří se na
vydávání samizdatové Edice Expedice podíleli: Ivana
M. Havla, Dani Horákové, Tomáše Vrby a dalších.

[[České centrum Mezinárodního PEN klubu

12.00
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[[Knihovna Václava Havla

12.00–12.50

VELKÝ SÁL – Střední hala7

Petr Zídek: Češi v srdci temnoty – beseda
s historikem a redaktorem Lidových novin
Renomovaný historik a redaktor Lidových novin přináší ve své knize nový pohled na československé
dějiny od komunistického převratu do počátku normalizace. Ke každému roku období 1948–1970 se
váže jeden či dva silné příběhy, zpracované formou
historických reportáží.
[[Euromedia Group – Universum

12.00–12.50

12.00–12.50 sál fANTASY & SCI-FI – Pravé křídlo6
Magický svět Bohumila Hrabala
Významná představitelka žánru fantasy Františka
Vrbenská hovoří o fantazijních a fantaskních prvcích
ve světě Bohumila Hrabala.
[[XB-1 fans

12.00–12.30
PEN KLUBOVNA – Pravé křídlo (balkon vpravo)

LITERÁRNÍ SÁL – Pravé křídlo7

Pavel Kosatík, Ticho 762
Beseda s Pavlem Kosatíkem ke knize Tigrid, poprvé
a výtvarníkem Tichem 762 ke komiksu Češi 1918.

Miroslav Jindra
Čte ze svého překladu románu The Tenants of Moonbloom – Nájemníci pana Moonblooma (americký autor Edward Lewis Wallant).
[[České centrum Mezinárodního PEN klubu

[[Mladá fronta, a.s.

12.00–13.00

12.00–12.50
SÁL ROSTEME S KNIHOU – Pravé křídlo24

Náš svět
Vyhlášení výsledků literární soutěže.
[[Národní institut pro další vzdělávání

12.00–12.50

AUTORSKÝ SÁL – Levé křídlo

Hudební nakladatelství: Před písničkou smekni
(2.díl) – prezentace not
Prezentace vydání not. Titul představí Pavlína Filipovská a Milan Dvořák. Provází Robert Tamchyna.
[[Český rozhlas

12.00–12.50
LITERÁRNÍ KAVÁRNA – Pravé křídlo (balkon vlevo)17

Slovenský Goethe v Pešti – Ján Kollár a národní
emblematizmus středoevropských Slovanů
Prezentaci knihy maďarského literárního historika,
bohemisty, slovakisty a univerzitního profesora Róberta Kisse Szemána povede literární vědec Peter
Zajac. Autor staví bádání o Kollárovi na zcela nové
základy. Pomocí rozsáhlého filologického aparátu
poutavým způsobem načrtává portrét této velké postavy českého národního obrození a jako první monografie zabývající se Kollárovým dílem vyplňuje současnĕ obsažným způsobem dosavadní cenzuru
v literární historii.
[[Maďarský institut Praha
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P 208 – Pravé křídlo2

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

12.00

S 205 – Střední hala32

Strýček Štěpán uvádí…
Program pro děti i dospělé, jehož součástí bude četba básně Sergeje Michalkova Strýček Štěpán, zábavné soutěže a dárky pro účastníky.
Tlumočeno: čeština, ruština
[[Rossijskij Fond Kultury

12.30–13.00
PEN KLUBOVNA – Pravé křídlo (balkon vpravo)

Jaroslav Marek-Vejvoda
Autor přečte dva texty z cyklu próz Ararat a jiné cesťáky.
[[České centrum Mezinárodního PEN klubu

13.00
13.00–13.50

VELKÝ SÁL – Střední hala4

Udílení cen Audiokniha roku 2013
Slavnostní vyhlášení historicky prvních vítězů cen Audiokniha roku udělovaných Asociací vydavatelů au-
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13.00–13.50
LITERÁRNÍ SÁL – Pravé křídlo31

Setkání s autorem Lászlóem F. Földényim
a prezentace jeho knihy Melancholie
Literární historik, kritik a filozof narušuje stereotypní názory, které melancholiky odkazovaly do tmavých
odlehlých koutů a předepisovaly jim trávit dny a noci
vzdycháním nad marností světa. Földényi konkretizuje vnitřně protikladnou a ambivalentní povahu melancholie na historickém materiálu. Účinkují překladatel
Robert Svoboda a redaktor Michal Špína.
Tlumočeno: čeština, maďarština
[[Maďarský institut Praha

13.00–14.50
SÁL ROSTEME S KNIHOU – Pravé křídlo24

SOUBOJ ČTENÁŘŮ – soutěž ve znalosti
obsahu knih
Finálové kolo soutěže, kterou pro šesté třídy základních škol vyhlašuje Svět knihy, s.r.o. v rámci kampaně Rosteme s knihou. Online předkola se zúčastnilo
57 tříd z celé republiky, z nichž 5 nejlepších se o vítězství utká ve finálovém souboji přímo na veletrhu.
Moderuje Zdeněk Eška.
[[Svět knihy, s.r.o.

KOMORNÍ SÁL – Pravé křídlo (balkon vlevo)3

Kjersti Annesdatter Skomsvoldová: Čím jdu
rychleji, tím jsem menší
Román Čím jdu rychleji, tím jsem menší vyšel v roce
2009 a okamžitě se mu dostalo nadšeného přijetí ze
strany kritiků i čtenářů. Autorce za něj byla udělena
prestižní Cena Tarjei Vesaase pro nejlepší prvotinu
roku, byl přeložen do více než dvaceti jazyků a v lednu 2014 byla v norském Národním divadle v premiéře uvedena jeho divadelní adaptace. Debatovat s autorkou o její knize bude překladatel Ondřej Vimr.
Tlumočeno: čeština, norština
[[Norské velvyslanectví a NORLA

13.00–13.50
MALÝ SÁL – Pravé křídlo (balkon vlevo)7

Virtuální prohlídka Gulagu
Prezentace projektu „Středoevropská paměť Gulagu“, který díky nahrávkám pamětníků a panoramatickým fotografiím reálných táborů přibližuje každodenní život v Gulagu.
[[Ústav pro studium totalitních režimů

13.00–13.50 sál fANTASY & SCI-FI – Pravé křídlo6

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

13.00–13.50

AUTORSKÝ SÁL – Levé křídlo3

Najednou povídka klepe na dveře:
příběhy v pozadí příběhů
Nejznámější autor izraelské střední generace Etgar
Keret uvede české vydání své knihy Najednou někdo
klepe na dveře. Zazní ukázky nápaditých, lehce absurdních a vtipných příběhů, které doplní beseda
s neméně zábavným autorem.
Tlumočeno: čeština, angličtina
[[Velvyslanectví Státu Izrael a nakladatelství G plus G

13.00–13.50
LITERÁRNÍ KAVÁRNA – Pravé křídlo (balkon vlevo)3

Berlín leží na východě
Německy píšící autoři Nellja Veremej a Jan Faktor
odešli ze svých rodných zemí do Berlína a vracejí se
zpět ve svých románech. Moderuje Bára Procházková. Pořad je součástí programu „Das Buch“ – prezentace literatury Německa, Rakouska a Švýcarska.
Tlumočeno: čeština, němčina
[[Goethe-Institut

13.00–13.30
PEN KLUBOVNA – Pravé křídlo (balkon vpravo)

Jiří Josek
Čtení z knih z produkce nakladatelství
Jiří Josek – Romeo.
[[České centrum Mezinárodního PEN klubu

13.00–14.00

VAŘÍME S KNIHOU – Foyer9

I dieta může být chutná
Nový svazek edice Dieta: Nemoci žaludku a dvanácterníku. Ochutnávka chutných dietních jídel.
[[Medica Publishing – Pavla Momčilová

13.00–13.50 LITERATURA ONLINE – Pravé křídlo8

Internetové aktivity SČKN (www.ceskeknihy.cz,
www.knihybezdph.cz)
Přehled aktivit profesní organizace knihkupců a nakladatelů – SČKN na internetu: bibliografická databáze ceskeknihy.cz, kampaň Knihy bez DPH, kampaň
Kniha – závislost na celý život.
[[Svaz českých knihkupců a nakladatelů
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[[Asociace vydavatelů audioknih, z. s., AUDIOTÉKA.CZ s. r. o.

13.00–13.45
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dioknih. Odborná porota ocení nejlepší audioknihy
vydané v roce 2013 v 5 kategoriích a bude předána
i Cena posluchačů. Partnerem cen je Audiotéka.cz.
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13.00–14.00

L 101 – Levé křídlo7

Petr Zídek: Češi v srdci temnoty – autogramiáda
Renomovaný historik a redaktor Lidových novin přináší ve své knize nový pohled na československé
dějiny od komunistického převratu do počátku normalizace. Ke každému roku období 1948–1970 se
váže jeden či dva silné příběhy, zpracované formou
historických reportáží.
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[[Euromedia Group – Universum

13.00–13.50

L 301 – Levé křídlo7

Pavel Kosatík – autogramiáda
Autor podepisuje své knihy Tigrid, poprvé a Češi
1918.
[[Mladá fronta, a.s.

13.00–13.30

L 813 – Levé křídlo

Pavlína Filipovská a Milan Dvořák
Autogramiáda ke knize Před písničkou smekni (2.díl).
[[Český rozhlas

13.45–14.15

S 117 – Střední hala3

Kjersti Annesdatter Skomsvoldová
autogramiáda
Autorka bude podepisovat svůj román Čím jdu rychleji, tím jsem menší.
Tlumočeno: čeština, norština
[[Norské velvyslanectví a NORLA

14.00
14.00–14.50

VELKÝ SÁL – Střední hala4

Předání Ceny Nadace Český literární fond
za původní literární dílo
Cenu navrhuje správní radě Nadace expertní skupina
pro literaturu a bude udělena nejvýznamnějšímu dílu,
které bylo v předchozím roce podpořeno grantem
NČLF.
[[Nadace Český literární fond

14.00–14.50

LITERÁRNÍ SÁL – Pravé křídlo4

Barbora Osvaldová – autogramiáda
Autorka podepisuje svou knihu O komentáři, o komentátorech.

Slovník roku 2014
Vyhlášení výsledků a předání cen 21. ročníku soutěžní a propagační akce pořádané Jednotou tlumočníků a překladatelů – usnadňuje přehled v celoroční
slovníkové a encyklopedické produkci ČR, SR i dalších zemí.

[[Nakladatelství Karolinum

[[JTP – Jednota tlumočníků a překladatelů

13.00

P 601 – Pravé křídlo

13.00–14.00

P208 – Pravé křídlo

O životě v Londýně a Bolívii s Ivou Pekárkovou
a Annou Poledňákovou
Povídání o rozličných londýnských zákoutích, každodenních situacích a reakcích obyvatel v Londýně
s Ivou Pekárkovou. Očima Anny Poledňákové zase
nahlédnete do každodenního života v Bolívii a seznámíte se s příběhy dětí z ulice.
[[Albatros Media a.s.

14.00–14.50

AUTORSKÝ SÁL – Levé křídlo

Marta Davouze
Beseda s Martou Davouze ke knižnímu bestselleru
Dům v Bretani. Moderuje Jakub Železný.
[[Mladá fronta, a.s.

14.00–14.50
LITERÁRNÍ KAVÁRNA – Pravé křídlo (balkon vlevo)3

Milena Fucimanová
Autorka čte ze svého románu Klenba chleba a z nové
knihy Nárazový tón zvonu A1.

Norbert Gstrein: Eine Ahnung vom Anfang
autorské čtení
Autorské čtení rakouského autora Norberta Gstreina. Moderuje Milan Tvrdík. Pořad je součástí literárního programu „Das Buch“, prezentace německy
psané literatury Německa, Rakouska a Švýcarska.
Tlumočeno: čeština, němčina

[[České centrum Mezinárodního PEN klubu

[[Rakouské kulturní fórum v Praze / ÖKF Prag

13.30–14.00

14.00–14.50

13.30–14.00
PEN KLUBOVNA – Pravé křídlo (balkon vpravo)

P 101 – Pravé křídlo

Křest mapy 111 nej ČR
Mapa 111 nej České republiky patří do edice tematických map ČR a seznámí vás s nejkrásnějšími, největšími, nejpozoruhodnějšími, zkrátka nej místy na našem území.
[[Kartografie PRAHA a.s.

KOMORNÍ SÁL – Pravé křídlo (balkon vlevo)3

Pia Juulová: Vražda na Hallandovi
Dánská spisovatelka Pia Juulová přijíždí do České
republiky představit svůj detektivní román Vražda na
Hallandovi, který právě vychází v nakladatelství Kniha Zlín. Moderuje překladatelka Helena Březinová.
Tlumočeno: čeština, dánština
[[Dánské velvyslanectví
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České obrození ve střetu s „jiným“
Národní identita se vždy utváří ve střetu s jinými identitami a cizími podněty. Čeští obrozenci v 19. století
se upínali k bájné minulosti národa, vzhlíželi k prestižním dílům evropské literatury, vymezovali se vůči němectví a vyhledávali i exotické inspirace, kupříkladu
indické nebo „cikánské“. Jak se tyto vlivy promítly do
vznikající novočeské literatury? Diskutují literární historici Markéta Kořená, Daniel Soukup a Pavel Šidák.
[[Literární akademie (International ART CAMPUS Prague, s.r.o.)

14.00–14.50 FANTASY & SCI-FI – Pravé kříd.65

Jak se dělá kniha
Zajímá vás, jak vzniká kniha? Co všechno stojí mezi
prvotní myšlenkou a svazkem, který si kupujete v oblíbeném knihkupectví? Rozumy budou předávat: literární agentka, nakladatelé knih papírových, elektronických a zvukových. A rovněž vydavatelka časopisu.
[[Společenstvo Pevnosti

14.00–14.30
PEN KLUBOVNA – Pravé křídlo (balkon vpravo)

14.00–15.00

P 208 – Pravé křídlo2

Na orlích křídlech – vítězný titul literární soutěže
nakladatelství Albatros 2013
Ilona Fišerová získala za svůj rukopis Na orlích křídlech první cenu v literární soutěži Albatrosu. Na besedě 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.

14.00

P 601 – Pravé křídlo7

Marek Ďurčanský – autogramiáda
Autor podepisuje svou knihu Česká města a jejich
správa za třicetileté války.
[[Nakladatelství Karolinum

14.00–14.30

S 119 – Střední hala

Nellja Veremej, Jan Faktor – autogramiáda
Autogramiáda německy píšících autorů Nellji Veremej a Jana Faktora. Pořad je součástí literárního programu „Das Buch“ – prezentace německy psané literatury Německa, Rakouska a Švýcarska.
[[Goethe-Institut

14.30–15.00

Pavel Weigel
Čtení z knihy Krhútská kronika.
[[České centrum Mezinárodního PEN klubu

14.00–14.50 LITERATURA ONLINE – Pravé křídlo8

PEN KLUBOVNA – Pravé křídlo (balkon vpravo)

Milan Hrabal
Představení překladu knihy slovenské básnířky Dany
Podracké Persona a několik překladových novinek
z lužickosrbské literatury.

Kudy vedou cesty od nakladatelů ke čtenářům
Proč vznikl nezávislý a neziskový web Kultura21.cz,
co a komu přináší, jaké jsou jeho cíle a přání.

[[České centrum Mezinárodního PEN klubu

[[Kultura 21.cz

14.30–15.30

VAŘÍME S KNIHOU – Foyer9

Petra Dvořáková: Julie mezi slovy
Autogramiáda

Vaříme podle Herbáře
Kateřina Winterová a Linda Rybová vědí, jak pracovat
s bylinkami a jak je co nejlépe využít pro zdraví. Moderuje Jana Havrdová.

[[Nakladatelství Host

[[Česká televize – Edice ČT

14.00–15.00

14.00–15.00

L 207 – Levé křídlo2

L 406 – Levé křídlo

14.30–14.50

L 301 – Levé křídlo

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

Christian Kracht – autogramiáda
Autogramiáda švýcarského spisovatele Christiana
Krachta k uvedení jeho knihy Imperium na český
knižní trh.

[[Nakladatelství Atlantis

[[Mladá fronta, a.s.

14.00–14.50

L 605 – Levé křídlo7

Alena a Vlastimil Vondruškovi – autogramiáda
Zkušení a oblíbení autoři historických publikací budou podepisovat nejen novinku, kterou je 2. svazek
z výpravné ediční řady Průvodce českou historií nazvaný Vesnice, ale i další knihy ze svojí bohaté nabídky (Město, Život staré Šumavy a další).
[[Vyšehrad, spol. s r.o.

15.00
15.00–15.50

PÁTEK 16. 5.

MALÝ SÁL – Pravé křídlo (balkon vlevo)7

VELKÝ SÁL – Střední hala1

Maďarské horizonty středoevropské
komparatistiky
Literatura – kultura – jazyk
Maďarská bohemistika se svou více než půl století
dlouhotrvající tradicí zaujímá mezi filologickými věda-

57

DENNÍ PROGRAMY

14.00–14.50

1 ČESTNÝ HOST 3 TLUMOČENO 4 PŘEDÁVÁNÍ CENY 2 DĚTI A MLÁDEŽ 9 VAŘENÍ

DENNÍ PROGRAMY

PÁTEK 16. 5.

mi v Maďarsku zvláštní místo. Výzkum českého jazyka, literatury, kultury a česko-maďarských kulturních
vztahů dosáhl v posledních desetiletích velké popularity a vznikla řada vědeckých center, která bádají
v oblasti bohemistiky na vysoké úrovni. Studie uveřejněné v této publikaci obohatí českou vědeckou
obec o nový, vnější přístup k bohemistice a představí
maďarské horizonty bohemistiky za účasti autorů
a redaktorů knihy, Istvána Vöröse, Andora Mészárose a Csaby Gy. Kisse. Moderuje Marta Pató.
[[Maďarský institut Praha

LITERÁRNÍ SÁL – Pravé křídlo34

Slavnostní udílení Ceny Jiřího Theinera
Cenu Jiřího Theinera uděluje společnost Svět knihy,
s.r.o. žijící osobnosti či instituci, jež se svou prací
významně podílí na šíření a propagaci české literatury v zahraničí. Stálým čestným členem komise je syn
Jiřího (George) Theinera a donátor finanční prémie
Pavel Theiner. V roce 2014 cenu obdrží Peter De
metz. Pořad moderuje David Vaughan.
Tlumočeno: čeština, angličtina
[[Svět knihy, s.r.o., Pavel Theiner

15.00–15.50
SÁL ROSTEME S KNIHOU – Pravé křídlo2

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 zasoutěží o náramek Nejlepší vofukář.
[[Nakladatelství Host a Svět knihy, s.r.o.

AUTORSKÝ SÁL – Levé křídlo

Představení nové povídkové knihy
Emila Hakla Hovězí kostky
Soubor jedenácti povídek, majících společného vypravěče, ne však čas. První se odehrává v roce 1986
na bizarní cestě Bulharskem, poslední v současné
pražské čajovně. Povídky jsou řazeny chronologicky,
jde tedy o jakýsi nepravý časosběr, poněvadž jinak
jde o texty zbrusu nové.
[[Nakladatelství ARGO

15.00–15.50
LITERÁRNÍ KAVÁRNA – Pravé křídlo (balkon vlevo)3

Christian Kracht – autorské čtení
Čtení švýcarského autora Christiana Krachta z románu Impérium (Imperium) moderuje Tomáš Dimter.
Pořad je součástí literárního programu „Das Buch“
– prezentace německy psané literatury Německa,
Rakouska a Švýcarska.
Tlumočeno: čeština, němčina
[[Švýcarské velvyslanectví v Praze

KOMORNÍ SÁL – Pravé křídlo (balkon vlevo)7

Jan Němec: Dějiny světla
Kdo to vlastně byl František Drtikol? Nezvykle pojatá
románová freska Jana Němce pokrývá více jak půl
století: ožívají zde příbramské stříbrné doly, Mnichov
v době secese i prvorepubliková bohéma. Pořadem
provází Miroslav Balaštík.
[[Nakladatelství Host

15.00–15.50

15.00–15.50

15.00–15.50

15.00–15.50

MALÝ SÁL – Pravé křídlo (balkon vlevo)5

Počátky českého knihtisku a předchůdci
dnešních čtenářů
Přednáška a prezentace knihy Český knihtisk mezi
pozdní gotikou a renesancí. Přijďte diskutovat o proměnách české knižní kultury s předním odborníkem
na tuto problematiku, doc. PhDr. Petrem Voitem,
CSc. Moderuje Václava Kofránková.
[[Literární akademie (International ART CAMPUS Prague, s.r.o.)

15.00–15.50 sál fANTASY & SCI-FI – Pravé křídlo6

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 zúčastnění autoři, v čele s novicem Jakubem Maříkem, jehož
epizoda Drsné sny se bude také křtít.
[[Nakladatelství Epocha

15.00–15.30
PEN KLUBOVNA – Pravé křídlo (balkon vpravo)

Luisa Nováková
Čtení z rukopisu románu Bílí havrani.
[[České centrum Mezinárodního PEN klubu

15.00–15.50 LITERATURA ONLINE – Pravé křídlo8

EOD – eBooks on Demand
Služba EOD (elektronické knihy na objednávku)
umožňuje získat v elektronické podobě knihy z fondu
NK ČR či Slovanské knihovny vydané v letech 1500
až 1900, které už nechrání autorský zákon. Do projektu EOD jsou zapojeny knihovny a paměťové instituce z celé Evropy.
[[Národní knihovna ČR

15.00–16.00

[[Euromedia Group – Ikar
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L 101 – Levé křídlo

Ondřej Suchý: Neznámá známá
Hana Vítová – autogramiáda
Autor napsal ke 100. výročí narození (24. 1. 2014)
jedné z největších hvězd stříbrného plátna 30. a
40. let minulého století publikaci, která zasvěceně
a z mnoha úhlů pohledu přibližuje život Hany Vítové
takový, jaký skutečně byl.
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15.00–15.50

L 105 – Levé křídlo2

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

15.30–16.00
PEN KLUBOVNA – Pravé křídlo (balkon vpravo)

Eda Kriseová
Čtení z knížky Příběhy těla a duše.
[[České centrum Mezinárodního PEN klubu

Vlastimil Vondruška – autogramiáda
Autogramiáda historika a oblíbeného spisovatele.
[[Nakladatelství MOBA

15.00–15.50

L 301 – Levé křídlo

Marta Davouze – autogramiáda
Autorka podepisuje svůj knižní bestseller Dům v Bretani.
[[Mladá fronta, a.s.

15.30–16.00

P 106 – Pravé křídlo

V. Spousta: Hudebně-literární slovník
autogramiáda
Komplet tří Hudebně-literárních slovníků – Hudební
díla inspirovaná slovesným uměním (I. Světoví skladatelé, II. Čeští skladatelé, III. Skladatelé 20. století)
získal v soutěži Slovník roku 2014 několik ocenění:
2. místo v hlavní ceně; Cenu poroty za biografický
slovník; 2. místo Ceny poroty za elektronický slovník.
[[Nakladatelství Masarykovy univerzity

15.00–16.00

L 406 – Levé křídlo

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

15.00–16.00

L 412 – Levé křídlo7

Jiří Padevět – autogramiáda
Autor podepisuje knihu Průvodce protektorátní Prahou.

15.30–16.30

P 205 – Pravé křídlo2

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

16.00

[[Nakladatelství Academia

15.00–16.00

P 208 – Pravé křídlo

Píšící herečka Ivanka Devátá
Přijďte si poslechnout poutavé vyprávění jedné z nejprodávanějších českých autorek současnosti, Ivanky Deváté.
[[Albatros Media a.s.

15.00

P 601 – Pravé křídlo

Vladimír Just – autogramiáda
Autor podepisuje svou knihu Faust jako stav zadlužení.
[[Nakladatelství Karolinum

15.00–15.30

S 117 – Střední hala

Pia Juulová – autogramiáda
Všem milovníkům severské krimi podepisuje svůj detektivní román Vražda na Hallandovi dánská spisovatelka Pia Juulová.
[[Dánské velvyslanectví

15.00–15.30

S 119 – Střední hala

Norbert Gstrein – autogramiáda
Autogramiáda rakouského spisovatele Norberta
Gstreina k jeho románu Eine Ahnung vom Anfang.
Pořad je součástí literárního programu „Das Buch“
– prezentace německy psané literatury Německa,
Rakouska a Švýcarska.

16.00–16.50

VELKÝ SÁL – Střední hala4

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

16.00–17.20
LITERÁRNÍ SÁL – Pravé křídlo37

PÁD BERLÍNSKÉ ZDI: Odraz demokratizace
společnosti a svobody projevu v literatuře
a novinářství
Jak žurnalismus a literatura reflektují demokratizaci
společnosti dvacet pět let po pádu zdi, která rozdělovala Evropu? Více, či méně svobody? Jak vnímají
společenské změny spisovatelé a jak se toto vnímání odráží v literatuře? Objevila se v tomto období
v oblasti psaného slova nějaká omezení či cenzura?
Jaká byla naše očekávání a do jaké míry se naplnila?
Debaty se účastní Jan Faktor (Německo), Ignác Romsisc (Maďarsko) a Erik Tabery (ČR). Moderuje: Rachael Jolley, editorka časopisu Index on Censorship
Magazine.
Tlumočeno: čeština, angličtina
[[Svět knihy, s.r.o.

[[Goethe-Institut a Rakouské velvyslanectví v Praze
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16.00–16.50

16.00–16.30

SÁL ROSTEME S KNIHOU – Pravé křídlo4

Petr Kukal
Čtení z knihy Deník muže ve středních letech.

[[Klub autorů literatury faktu

[[České centrum Mezinárodního PEN klubu
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16.00–16.50
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PEN KLUBOVNA – Pravé křídlo (balkon vpravo)

14. ročník předávání literárních Cen Miroslava
Ivanova a města Jaroměř – Josefov

AUTORSKÝ SÁL – Levé křídlo

Století Bohumila Hrabala
Beseda s odborníky na Hrabalovo dílo Jiřím Pelánem,
Václavem Kadlecem, Claudio Poetou, Petrem Kotykem, Světlanou Kotykovou a Tomášem Pavlíčkem
k vydání knih Domácí úkoly, Hlučná samota – 100 let
Bohumila Hrabala a Dílo 1 – Prózy 1 / Skřivánek na
niti. Akce se koná ke 100 výročí narození Bohumila
Hrabala.
[[Mladá fronta, a.s.

16.00–16.50
LITERÁRNÍ KAVÁRNA – Pravé křídlo (balkon vlevo)7

Realita písemných pramenů a literární
pohled na středověk
Setkání s historikem a oblíbeným spisovatelem Vlastimilem Vondruškou.

16.00–17.00

VAŘÍME S KNIHOU – Foyer19

Gastronomické okénko Zsófie Mautner
Populární gastroblogerka a moderátorka pořadu Snídaně na maďarské televizní stanici RTL Klub předvede ukázky nejen tradiční maďarské kuchyně.
[[Maďarský institut Praha

16.00–16.50 LITERATURA ONLINE – Pravé křídlo8

Manuscriptorium – digitální knihovna starého
písemnictví a jeho originálů
Manuscriptorium je digitální knihovna rukopisů a dalších historických dokumentů provozovaná Národní
knihovnou ČR. Shromažďuje materiál 126 institucí
z 23 zemí. Zpřístupňuje digitální obrazové kopie
i plné texty a také katalogové záznamy.
[[Národní knihovna ČR

[[Nakladatelství MOBA

16.00–17.00

16.00–16.50

Jan Němec: Dějiny světla
Autogramiáda

KOMORNÍ SÁL – Pravé křídlo (balkon vlevo)7

Železná opona a její příběhy ve vašich mobilních
telefonech
Na portálu Paměť národa přinášíme řadu svědectví
o životě na hranici, která až do roku 1989 rozdělovala Evropu. Představíme vám aplikaci pro mobilní telefony, díky které se s příběhy železné opony můžete
seznámit i na vašich prázdninových cestách a naplánovat si třeba výlet po stopách převaděčů.
[[Ústav pro studium totalitních režimů

16.00–16.50
MALÝ SÁL – Pravé křídlo (balkon vlevo)5

[[Nakladatelství Host

16.00–17.00

[[Nakladatelství Atlantis

16.00–17.00
Emil Hakl – autogramiáda

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

[[Radek Červený – Knihovnice.cz

16.00–16.30 sál fANTASY & SCI-FI – Pravé křídlo6

16.00–17.00
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L 407 – Levé křídlo

[[Nakladatelství ARGO

16.00–17.00

[[Časopis Pevnost

L 406 – Levé křídlo

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

Proměny knižního designu
Diskuse s grafiky Filipem Heydukem, Martinem Strnadem (studio Heyduk, Musil & Strnad) a Pavlem
Štefanem o současnosti a budoucnosti knižního designu. Moderuje Václava Kofránková.

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 popovídat se členy pevnostního redakčního týmu.

L 207 – Levé křídlo

L 511 – Levé křídlo

Petr Eisner – autogramiáda
Autor Petr Eisner bude podepisovat svou nejnovější
knihu Rok ohně.

P 208 – Pravé křídlo

Bára Nesvadbová nejen o filmu Pohádkář
Spisovatelka, novinářka a módní ikona Bára Nesvadbová vám bude vyprávět nejen o připravovaném filmu
Pohádkář, který byl jako další v řadě inspirován její
knihou.
[[Albatros Media a.s.

5 KOLIK PODOB MÁ KNIHA? 6 FANTASY & SCI-FI 7 ODRAZ HISTORIE 8 LITERATURA ONLINE

Jan Křen – autogramiáda
Autor podepisuje svou knihu Konfliktní společenství.
[[Nakladatelství Karolinum

16.00–17.00

S 101 – Střední hala3

Robert Brylewski a Rafał Księżyk: Punk
a reggae v Babylonu
Autogramiáda Roberta Brylewského – legendy polské
nezávislé hudební scény 80. let, frontmana kapel jako
Brygada Kryzys a Izrael a Rafała Księżyka – autora
knižního rozhovoru s Brylewským Punk a reggae v Babylonu (Smršť 2014). – Tlumočeno: čeština, polština
[[Polský institut v Praze

16.00–16.30

S 119 – Střední hala

Christian Kracht – autogramiáda
Autogramiáda švýcarského spisovatele Christiana
Krachta k jeho románu Impérium (Mladá fronta,
2014). Pořad je součástí literárního programu „Das
Buch“ – prezentace německy psané literatury Německa, Rakouska a Švýcarska.
[[Goethe-Institut a Švýcarské velvyslanectví v Praze

16.00–17.00

S 204 – Střední hala

Bogdan Suceavă: S bubnem na zajíce
chodil – křest knihy
Renomovaný překladatel Jiří Našinec (Magnesia Litera 2007) představuje svůj nejnovější překlad – knihu
rumunského autora Bogdana Suceavă S bubnem na
zajíce chodil.
[[Ministerstvo kultury Rumunsko
a Rumunský kulturní institut v Praze

16.30–16.50 sál fANTASY & SCI-FI – Pravé křídlo6

Striptéři, vlkodlaci a lapače snů
Chtěli jste se někdy stát spisovatelkami či spisovateli? 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 bestseller. A nezůstalo jen u jednoho.
[[FANTOM Print

16.30–17.00
PEN KLUBOVNA – Pravé křídlo (balkon vpravo)

Jana Červenková
Čtení z rukopisu knihy Zavři oči, otevři pusu.
[[České centrum Mezinárodního PEN klubu

16.30

L 103 – Levé křídlo

Ladislav Frej
Autogramiáda audioknih Psí příběhy a Vánoční detektivové.

17.00
17.00–17.50

VELKÝ SÁL – Střední hala

Radioservis: Detektiv Klubíčko poprvé na CD
Dramatizace prvorepublikové detektivky Emila Vachka Zlá minuta s Markem Ebenem v hlavní roli. Účinkují: Marek Eben, Jan Hartl a režisér Jan Jiráň.
[[Český rozhlas

17.00–18.00
SÁL ROSTEME S KNIHOU – Pravé křídlo4

Vyhlášení laureátů České knihy 2013
Vyhlášení laureátů Ceny Česká kniha a Ceny čtenářů
České knihy 2014. Ocenění jsou udělována nejlepším prozaickým novinkám loňského roku. Cena disponuje mezinárodním rozměrem a vítězná díla si razí
cestu k překladovým vydáním v zahraničí.
[[Občanské sdružení Cena Česká kniha

17.00–17.50
LITERÁRNÍ KAVÁRNA – Pravé křídlo (balkon vlevo)5

Ladislav Sutnar: Design ve službě
Beseda k výstavě grafického designu a užitého umění Ladislava Sutnara. Výstava je umístěna v levém
křídle Průmyslového paláce a je prezentací významné soukromé sbírky. Návštěvníci budou mít možnost
zhlédnout Sutnarův knižní design i jeho porcelánové
a skleněné soubory doplněné předměty z kovu.
[[Antikváři

17.00–18.00
KOMORNÍ SÁL – Pravé křídlo (balkon vlevo)

Jiří Trávníček (ed.): Knihy a jejich lidé
Setkání s editorem a jeho hosty. Publikace Knihy
a jejich lidé obsahuje třiatřicet čtenářských životopisů lidí, kteří se sice nenacházejí v centru mediální
pozornosti, ale o to více se podílejí na utváření knižní
kultury v naší zemi.
[[Nakladatelství Host

17.00–17.50 MALÝ SÁL – Pravé křídlo (balkon vlevo)
Automatická kresba jako obraz duše dětí
i dospělých
Terapeutická automatická kresba nám byla od pradávna vlastní a každý člověk je schopen ji praktikovat. Není to v tom, zda umím, či „neumím“ kreslit.
Podstata je v uvolnění, oproštění se od myšlenek
a spočinutí ve svém středu, hluboko ve své duši, právě teď a tady a zachycení toho okamžiku. Autorka
představí malým autorským čtením svoje knihy pro
děti a dospělé, ve kterých vás krok za krokem provede tímto báječným prožitkem.
[[Jarmila Beranová – Pastelový svět

[[Popron
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17.00–17.50 sál fANTASY & SCI-FI – Pravé křídlo6

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 specifika literárních světů těchto žánrů. Moderuje
literární historik a teoretik Pavel Šidák, jeho hostem
je Jan Kotouč, autor sci-fi textů oceněný Cenou Karla
Čapka.
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[[Literární akademie (International ART CAMPUS Prague, s.r.o.)

17.00–17.30
PEN KLUBOVNA – Pravé křídlo (balkon vpravo)

Daniela Fischerová
Spisovatelka představí svou novou knížku Pikantní
astrologie (astrologický humor).
[[České centrum Mezinárodního PEN klubu

17.00–17.50 LITERATURA ONLINE – Pravé křídlo8

Staňte se spisovatelem!
Agentura MÁM TALENT vyhledává literární talenty. Co
všechno projekt MÁM TALENT nabízí a jaké jsou šance stát se spisovatelem? Za první rok svého působení našla agentura vydavatele pro 10 autorských prvotin! Bude váš rukopis ten jedenáctý?
[[Literární agentura Mám talent

17.00–18.00

P 208 – Pravé křídlo4

Vyhlášení literární soutěže Staň se novou EL
James
Vyhlášení literární soutěže nakladatelství XYZ Staň
se novou EL James a křest knihy Inspirace v odstínech šedi (10 vítězných povídek soutěže).
[[Albatros Media a.s.

17.30–18.00
PEN KLUBOVNA – Pravé křídlo (balkon vpravo)

Ivo Harák
Čtení textů z chystané básnické sbírky Pedomancie.
[[České centrum Mezinárodního PEN klubu

17.30–18.30

VAŘÍME S KNIHOU – Foyer9

Jana Vašáková
Šéfredaktorka časopisu F.O.O.D. Jana Vašáková vaří recepty ze své nové knihy Od pondělí do pátku – rychlé
večeře do 30 minut a červnového čísla časopisu F.O.O.D.
[[Mladá fronta, a.s.

17.30–18.30

L 406 – Levé křídlo

Jana Červenková – autogramiáda
Jana Červenková podepisuje prózy Jak vypadá Nic,
Kurs potápění a Pozdní láska.
[[Nakladatelství Atlantis

18.00
18.00–18.50

VELKÝ SÁL – Střední hala7

Chřest 2. dílu BES-CELERU Opráski sčeskí
historje
Chytrým humorem korunovaná nekonvenční kronika
historie českých zemí v komiksové zkratce s nezbytnou mírou nadhledu. A pokud se vám to nelíbí, tak
SE STIM SMIŘte!
[[GRADA Publishing

18.00–18.50
SÁL ROSTEME S KNIHOU – Pravé křídlo2

Lubomír Mlčoch – autogramiáda
Autor podepisuje svou knihu Ekonomie rodiny v proměnách času, institucí a hodnot.

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.

[[Nakladatelství Karolinum

[[Celé Česko čte dětem a Svět knihy, s.r.o.

17.30–18.20

18.00–18.50

17.00

P 601 – Pravé křídlo

LITERÁRNÍ SÁL – Pravé křídlo31

Setkání s maďarským prozaikem a dramatikem
Györgyem Spiróem
Prozaik, básník, dramatik, překladatel, publicista a vysokoškolský pedagog, který patří bezesporu k nejplodnějším i nejrespektovanějším představitelům
současné maďarské literatury. Napsal také dvě desítky divadelních her, většinou velmi úspěšných, které se
hrály v Anglii, Německu, Francii, Rusku, Polsku, Estonsku, Bulharsku atd. České publikum mohlo zhlédnout
jeho hry Šejdíř, Kuřecí hlava a Zahrada.
Tlumočeno: čeština, maďarština
[[Maďarský institut Praha a Nakladatelství Kalligram
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AUTORSKÝ SÁL – Levé křídlo

Autorské čtení a beseda s vítězi soutěže Hledá
se autor bestselleru
Setkání s vítězi čtvrtého ročníku literární soutěže pořádané Nakladatelstvím Fragment, kteří představí
své vítězné povídky na libovolné téma.
[[Nakladatelství FRAGMENT, spol s r.o.

18.00–18.50
LITERÁRNÍ KAVÁRNA – Pravé křídlo (balkon vlevo)

Současný bulharský román v českém překladu
a ve filmu
Představení románu Adriana současné bulharské spisovatelky Teodory Dimové a jeho zfilmování (2013)
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18.00–18.50
KOMORNÍ SÁL – Pravé křídlo (balkon vlevo)3

Nenechte se vystrašit!
Ruští nakladatelé a současná literatura pro děti a
mládež. Diskuze o tendencích v současné ruské literatuře pro děti. – Tlumočeno: čeština, ruština
[[KompasGuide Publishers Moscow, Rusko a Svět knihy, s.r.o.

18.00–18.50
MALÝ SÁL – Pravé křídlo (balkon vlevo)7

Představení knihy Neukáznění a neangažovaní.
Disciplinace členů KSČ v letech 1948–1952
Autorské představení knihy historika Václava Kašky
Neukáznění a neangažovaní. Disciplinace členů KSČ
v letech 1948–1952. Knihu, která je výkladem dějin
KSČ zdola, vydává v koedici sdružení Conditio humana a Ústav pro studium totalitních režimů.
[[Ústav pro studium totalitních režimů

18.00–18.30

L 813 – Levé křídlo

Marek Eben, Jan Hartl a Jan Jiráň
Autogramiáda k CD Detektiv Klubíčko.
[[Český rozhlas

18.00–18.50

P 208 – Pravé křídlo

Fieldingománie aneb deník Bridget Jones
„Bridget Jones“, ať už si jen píše „Deník“, nebo je
„S rozumem v koncích“, baví čtenářky od roku 1996.
Přijďte si povídat s lidmi, kteří tvoří českou Bridget
Jones.
[[Albatros Media a.s.

18.30–18.50

LITERÁRNÍ SÁL – Pravé křídlo1

György Spiró – autogramiáda

[[Maďarský institut Praha a Nakladatelství Kalligram

VÝSTAVIŠTĚ
]]MIMO
v pátek 16. 5.
18.00
Salmovská literární kavárna, Salmovská 16, PRAha 2

Autorské čtení
Premiéra dvou knižních překladů: Vodník – sbírka lužickosrbské dramatičky a spisovatelky Ingrid Hustetowé
a Persona – sbírka slovenské básnířky Dany Podracké
[[Domowina-Verlag a České centrum Mezinárodního
PEN klubu

19.00

LITERÁRNÍ KAVÁRNA Řetězová, Řetězová 10, Praha 1

Severský literární večer
Skandinávský dům pořádá již tradiční besedu se severskými hosty veletrhu Svět knihy Praha. Na letošní
ročník veletrhu zavítají spisovatelé Pia Juul (Dánsko),
Stefan Spjut (Švédsko) a Kjersti Skomsvold (Norsko). Vstupné dobrovolné.
[[Skandinávský dům

19.00–20.30

Knihkupectví Shakespeare a synové,
U Lužického semináře 10, Praha 13

Křest překladu Erbenovy Kytice
od Susan Reynoldsové
Susan Reynoldsová, kurátorka české a slovenské
kolekce Britské knihovny, bude číst ze svého nového
uznávaného překladu Erbenova veledíla. Následovat
bude čtení v češtině a diskuze o širším kulturním
vlivu Kytice.
Tlumočeno: čeština, angličtina
[[Jantar Publishing

19.30
(A)Void Floating Gallery, Výtoň, náplavka, praha 23

Dvě všehoschopné ženy na jedné lodi:
Chutnik a Bio Masha
Tvorbu polské prozaičky Sylwii Chutnik a české slammerky známé pod přezdívkou Bio Masha spojuje
ústřední téma postavení žen a ženského pohledu na
společnost a její pravidla. Čtení z čerstvě vydaných
knih Kapesní atlas žen a Potvory doplněné o rytmické recitace Bio Mashy v „plovoucí galerii“ kotvící
u Výtoně. – Tlumočeno: čeština, polština
[[Polský institut v Praze

20.00

Divadlo Viola, Národní třída 7, Praha 1

Večer pro Jana Zábranu – Potkat básníka
Večer pořádaný u příležitosti výročí třiceti let, která
letos uplynou od smrti básníka, prozaika, esejisty
a významného překladatele ruské a angloamerické
literatury. Komponovaný pořad představí Jana Zábranu jako svrchovaného a suverénního básníka, který
již ve svých juveniliích projevil velký básnický talent.
Počáteční jinošské rozjitření se později dostalo do
svíravé trýzně drsné reality, aby i nad ní nakonec zvítězilo básnické vidění světa; krutého a zároveň i krásného. Večerem provede básník a překladatel Norbert
Holub a zazní v něm zhudebněná poezie Jana Zábrany v podání kytaristy Jakuba Kříže. Vstup volný.
[[Svět knihy, s.r.o.

20.00
Salmovská literární kavárna, Salmovská 16, Praha 2

Koncert
Morasten – severské balady.
[[Domowina-Verlag a České centrum Mezinárodního
PEN klubu
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[[Bulharský kulturní institut v Praze
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režisérem Petrem Popzlatevem. Čtení ukázek z románu za účasti překladatele a českého nakladatelství.

