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SOBOTA
17. května

10.00–10.50
KOMORNÍ SÁL – Pravé křídlo (balkon vlevo)

Autorské čtení a beseda s Kateřinou Petrusovou
Nová nadějná autorka románů a příběhů pro ženy
Kateřina Petrusová představí svou novinku Zakázaná
přitažlivost. Napínavá romance s kriminální zápletkou, ve které nechybí vtip, láska, nebezpečí a spád.

DENNÍ PROGRAMY

SOBOTA 17. 5.

[[Nakladatelství FRAGMENT, spol s r.o.

10.00–10.50

VELKÝ SÁL – Střední hala

10.00–11.20 MALÝ SÁL – Pravé křídlo (balkon vlevo)

Radioservis: Láska za lásku
Beseda ke knize a stejnojmennému oblíbenému rozhlasovému pořadu s autory Jiřím Anderlem a Vladem
Príkazským.

Nákupní seznam a jiné prózy
Dílna tvůrčího psaní Jany Šrámkové. Psát nemusíme
vždycky hned román. Dílna se zaměřuje na čtení
a psaní krátkých textů, pomocí kterých budeme ohledávat, co dělá literaturu literaturou a že všechno nezáleží vždycky jen na příběhu.

[[Český rozhlas

10.00–10.50

LITERÁRNÍ SÁL – Pravé křídlo

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

České autorky českým ženám
Žijeme knihami a dnes i ženami! Těšte se na české
autorky, jejichž osudy se zrcadlí v krásných knihách,
na opravdové příběhy, na populárně naučnou literaturu i čtení pro ženy s nadhledem. Babinec okořeníme
čtyřlístkem křtů se známými osobnostmi.

10.00–10.50 sál fANTASY & SCI-FI – Pravé křídlo6

[[Nakladatelství JOTA, s.r.o.

10.00–10.50

SÁL ROSTEME S KNIHOU – Pravé křídlo

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

Maďarské prázdniny
V literárně hudebním pásmu čte herec Roman Štolpa Maďarskem inspirované povídky z nové knížky Ilji
Kučery ml. Takový sníh už nepadá. O hudební stránku
se postará kytarista Norbi Kovács, který nezapře
temperament rodné maďarské krve. Pořadem provází a se svými přáteli o zamilované zemi na Dunaji
rozpráví autor Ilja Kučera ml.

10.00–10.50

[[Nakladatelství Jalna

[[Městská knihovna v Praze

10.00–10.50

AUTORSKÝ SÁL – Levé křídlo7

Vltava: Dvě stoletá výročí
Bohumil Hrabal a 1. světová válka nejen v pořadech
stanice Vltava.
[[Český rozhlas

10.00–10.50
LITERÁRNÍ KAVÁRNA – Pravé křídlo (balkon vlevo)1

Richard Pražák: Studie česko-maďarských
kulturněhistorických vztahů
Richard Pražák po sobě zanechal významné celoživotní dílo, které zasvětil bádání v oblasti česko-maďarských vztahů. Spektrum jeho výzkumů tvořilo období od počátků maďarské a české státnosti až po
současnost. Publikace představuje ucelený přehled
nejen o díle velkého hungaristy, o středoevropských
vztazích, ale i o tisícileté historii našich zemí a národů. Moderuje literární historik Dalibor Dobiáš.
[[Maďarský institut Praha
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VAŘÍME S KNIHOU – Foyer9

Vilemína vaří podle e-kuchařek
Víte, že historickou „Retyšku“ vydala Městská
knihovna v Praze elektronicky? Že se podle historické kuchařky v e-vydání dá vařit i dnes, předvede foodblogerka Vilemína. Přijďte si poslechnout perličky
z kuchyně 19. století, ale hlavně ochutnat.

10.00–10.50 LITERATURA ONLINE – Pravé křídlo8

Výpůjčky elektronických knih v ČR
Výpůjčky e-knih jsou čerstvou novinou ČR. Přijďte si
poslechnout, jak lze na e-výpůjčkách ušetřit, jak je
stahovat a kde je číst. Pro každého účastníka přednášky máme připravenou e-výpůjčku ZDARMA.
[[eReading.cz

10.00–11.00

P 208 – Pravé křídlo

Odhalte svůj rodokmen – diskuze s autorkou
úspěšné knihy Váš rodokmen krok za krokem
Zajímá vás, odkud pocházíte a jaké jsou kořeny vaší
rodiny? Chcete se dozvědět o předcích, o jejichž existenci nemáte ani tušení, a objevit dávno zapomenutou rodinnou historii? Lenka Peremská vám poradí
jak začít.
[[Albatros Media a.s.

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

Jiří Dědeček
Písničky a ukázky z knížky poezie pro děti Jede jede
klokan.
[[České centrum Mezinárodního PEN klubu

11.00
11.00–11.50

VELKÝ SÁL – Střední hala31

Setkání s prozaikem Péterem Esterházym
Jeden z velikánů současné maďarské literatury navazuje na svou loňskou prezentaci románu Harmonia
caelestis českým překladem knihy Opravené vydání,
která v Nebeské harmonii pokračuje zvláštním způsobem. Setkání s (post)moderním aristokratem maďarské literatury moderuje Martin C. Putna.
Tlumočeno: čeština, maďarština
[[Maďarský institut Praha a Nakladatelství Kalligram

11.00–11.20

LITERÁRNÍ SÁL – Pravé křídlo4

Cena Miloslava Švandrlíka
Vyhlášení vítězů literární soutěže.

[[Obec spisovatelů České republiky a MČ Praha 11

11.00–11.50
SÁL ROSTEME S KNIHOU – Pravé křídlo2

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 křídlo2

Ivona Březinová
Beseda s Ivonou Březinovou k nové dětské knize
Danda má hlad.

Od víry k přesvědčení – představení knihy
Ve světle Pravdy, Poselství Grálu
Ve spojitosti s náboženstvími je často skloňovaným pojmem slovo víra. Víra je základním pilířem mnoha učení. Kniha Ve světle Pravdy, Poselství Grálu vybízí člověka,
aby v otázkách přesahující jeho smysly získal přesvědčení. Víra se má stát přesvědčením. Jaký je v tom rozdíl? Neztratí víra na vřelosti a upřímnosti? Na představení knihy a společné zamyšlení vás zve Jan Zubatý,
předseda správní rady Nadace Hnutí Grálu v ČR.
[[Integrál Brno

11.00–11.30 sál fANTASY & SCI-FI – Pravé křídlo6

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

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

Marcella Marboe
Čtení ze sbírky novel Vyměním týnejdžra za cokoli
a z románu Utrpení docenta H.
[[České centrum Mezinárodního PEN klubu

11.00–11.50 LITERATURA ONLINE – Pravé křídlo8

Pište-povídky.cz – startovací plocha pro budoucí
spisovatele
Portál Pište-povídky.cz je prostorem neomezených literárních možností. Je tu proto, aby dal prostor všem
– amatérským tvůrcům, které psaní především baví
a naplňuje, ale také talentovaným autorům, kteří by
rádi realizovali své vysněné cíle.

[[Parcerior spol. s r.o.

[[Mladá fronta, a.s. a Svět knihy, s.r.o.

11.00–12.00

11.00–12.50

Ludvík Vaculík – autogramiáda
Známý autor podepisuje své knihy oblíbených, originálních fejetonů Říp nevybuchl, Dřevěná mysl a Poslední slovo, otiskovaných pravidelně od roku 1989
do roku 2012 každé úterý v Lidových novinách, jimiž
se vyslovuje k aktuálnímu dění v naší zemi.

LITERÁRNÍ KAVÁRNA – Pravé křídlo (balkon vlevo)

Arnošt Lustig očima literárních osobností
O významném českém spisovateli a jeho díle bude
diskutovat autorka Radka Denemarková a publicista
Karel Hvížďala společně s moderátorem Josefem
Chuchmou. Na pořad naváže promítání dokumentárního filmu dcery Evy Lustigové Tvoje slza, můj déšť
a diskuze s režisérkou.
[[Svět knihy, s.r.o. a Eva Lustigová

L 109 – Levé křídlo

[[Nakladatelství Dokořán

11.00

L 203 – Levé křídlo2

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 čarodějnicemi.
[[GRADA Publishing
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11.00–11.50 KOMORNÍ SÁL – Pravé křídlo (balkon vl.)

PEN KLUBOVNA – Pravé křídlo (balkon vpravo)2

DENNÍ PROGRAMY

10.30–11.00
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11.00–12.00

L 806 – Levé křídlo2

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

hy a co nejpřesněji postihnout i její význam. Výsledek
této napínavé honičky je nejistý a leckdy překvapí i samotného překladatele. Účastníci dílny si to budou
moci na vlastní kůži vyzkoušet na překládání básní
irského nobelisty Seamuse Heaneyho (1939–2013).
[[Literární akademie (International ART CAMPUS Prague, s.r.o.)

[[Nakladatelství 65. pole
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11.00–11.30

L 813 – Levé křídlo

Jiří Anderle a Vlado Príkazský
Autogramiáda ke knize Láska za lásku.
[[Český rozhlas

11.00–13.00

P 105 – Pravé křídlo

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.

11.30–11.50 sál fANTASY & SCI-FI – Pravé křídlo6
Český komiks se rozjíždí
Se jménem Františka Kotlety je spojován i dosud tajný projekt „Český komiks“. Jste zvědavi, oč jde?
Nebo doufáte, že mezi návštěvníky sálu odhalíte literárního řezníka lstivě maskovaného slunečními brýlemi a rybářskou hučkou? Stát se může cokoliv.
[[freetim(e)publishing

11.30–12.00
PEN KLUBOVNA – Pravé křídlo (balkon vpravo)

Ludmila Klukanová
Autorka čte ze své nové knihy Pozdní čas nastal nám.
[[České centrum Mezinárodního PEN klubu

[[Cykloknihy s.r.o.

11.00–12.00

P 208 – Pravé křídlo

Jan Faktor a jeho připravovaný román Jiříkovy
starosti o minulost
Překladatel Radovan Charvát a spisovatel Jan Faktor
o jeho autobiografickém románu Jiříkovy starosti
o minulost. Román, který se odehrává v Praze, byl
nominován na Cenu Lipského knižního veletrhu
a také zařazen mezi finalisty Německé knižní ceny.
[[Albatros Media a.s. a Goethe-Institut

11.00–12.00

P 409 – Pravé křídlo7

České století – Češi: Jak Gottwald zavraždil
Slánského
Pavel Kosatík a nejdůležitější události českého dvacátého století nejen v televizním cyklu Roberta Sedláčka, ale i v komiksovém zpracování. Tentokrát v podání výtvarníka Vojtěcha Maška o skoro bratrovražedném boji Gottwalda a Slánského. Účast na autogramiádě přislíbili herečtí představitelé z televizního
cyklu. Moderuje Václav Žmolík.
[[Česká televize – Edice ČT

11.30–11.50

LITERÁRNÍ SÁL – Pravé křídlo4

Česko hledá spisovatelky
Vyhlášení vítězek soutěžního literárního projektu.
[[Obec spisovatelů České republiky

11.30–12.30

VAŘÍME S KNIHOU – Foyer9

Zdravé vaření pro rodinu s dětmi
Ochutnávka.
[[Medica Publishing – Pavla Momčilová

12.00
12.00–12.50

VELKÝ SÁL – Střední hala3

Anders de la Motte: Game, Buzz a Bubble –
beseda se současnou hvězdou severského
thrilleru
Bývalý švédský policista dokázal trilogií thrillerů
Game, Buzz a Bubble zaujmout kritiky a čtenáře ve
dvaceti sedmi zemích. Jeho romány o zneužívání IT
technologií a sociálních sítí zdobí nadsázka a humor,
nepostrádají však ani napětí, akci a překvapivé zvraty.
Tlumočeno: čeština, angličtina
[[Euromedia Group – Knižní klub

12.00–12.50
LITERÁRNÍ SÁL – Pravé křídlo52

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. augmentovanou realitu. Díky vašemu mobilnímu telefonu tak doslova ožijí obrázky v knize!
[[Albatros Media a.s.

11.30–12.50 MALÝ SÁL – Pravé křídlo (balkon vlevo)
Kolik chytí překladatel zajíců?
Překladatelská dílna Daniela Soukupa. Překladatel
poezie se honí za několika cíli najednou: snaží se zachovat metrum a rýmy, evokovat v češtině styl předlo-
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12.00–13.00
SÁL ROSTEME S KNIHOU – Pravé křídlo6

Zajatci Ďáblova chřtánu
Kniha pro čtenáře bez rozdílu věku a časoprostoru.

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

12.00–12.50

AUTORSKÝ SÁL – Levé křídlo

Dvojka: Lovci záhad – beseda ke knize a CD
Hosty besedy jsou Václav Vokolek, Stanislav Zindulka a Marcela Jurčíková.
[[Český rozhlas

12.00–12.50
KOMORNÍ SÁL – Pravé křídlo (balkon vlevo)3

Bargielska a Borkovec: Píšeš báseň?
Společné autorské čtení polské básnířky Justyny
Bargielské a českého básníka a redaktora Petra Borkovce, jednoho z největších českých obdivovatelů její
tvorby. Křest výboru z poezie a prózy Bargielské Píšeš
báseň? (Protimluv 2013, redakce Lucie Zakopalová
a Kateřina Rudčenková).
Tlumočeno: čeština, polština
[[Polský institut v Praze

12.00–12.50
sál fANTASY & SCI-FI – Pravé křídlo65

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. Neomil
lnerovou, J. Pavlovským a V. Šlechtou.
[[Walker&Volf a Společenstvo Pevnosti

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

Lydie Romanská
Čtení z básnické sbírky Postel v rohu zahrady.
[[České centrum Mezinárodního PEN klubu

[[Nakladatelství Atlantis

12.00–12.50

L 809 – Levé křídlo

Dušan Melen – autogramiáda
Autor pracuje jako učitel AJ a lektor v oblasti fonetiky
a fonologie. Jeho publikační a přednáškové aktivity
se zaměřují na porovnávání výslovnosti angličtiny
a češtiny s cílem usnadnit studium angličtiny definováním vzájemných odchylek obou jazyků.
[[Angličtina-hry

12.00–13.00

P 208 – Pravé křídlo62

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 nechat podepsat svou knihu.
[[Albatros Media a.s.

12.00

S 201 – Střední hala1

Péter Esterházy – autogramiáda
[[Maďarský institut Praha

12.00

S 205 – Střední hala3

Sergej Michalkov: Velký obr – prezentace knihy
Kniha byla vydána ke 100. výročí narození Sergeje
Michalkova, jednoho z nejlepších autorů dětských
knih, básníka a autora textu sovětské a ruské hymny.
V knize na něj vzpomínají jeho děti, vnoučata, přátelé
a kolegové.
Tlumočeno: čeština, ruština
[[Rossijskij Fond Kultury

12.00–12.20
Bibliobus – Prostor před Průmyslovým palácem

Knihovna ve smyku
Vý; (čti Výstředník) Městské knihovny v Praze věnuje
své letošní vystoupení významnému jubileu pojízdných knihoven a přináší další originální divadelní kus
s veselými historkami ze života pojízdného knihovníka i okénkem do his… POZOR, ZÁKRUTA!

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

Miroslav Huptych
Čtení z knížky aforismů a gregerií Hodinky s ohňostrojem.
[[České centrum Mezinárodního PEN klubu

12.30

[[Městská knihovna v Praze

12.00–12.50

L 406 – Levé křídlo

L 301 – Levé křídlo

Hana Whitton – autogramiáda
Autogramiáda Hany Whitton ke knihám Jak si vypěstovat na anglické zahradě českého trpaslíka a Třetí
pečeť.

L 103 – Levé křídlo

Arnošt Goldflam
Autogramiáda audioknihy Epochální výlet pana Broučka do XV. století.
[[Popron

[[Mladá fronta, a.s.
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[[Česká televize – Edice ČT

12.00–13.00

Miloš Mendel – autogramiáda
Miloš Mendel, arabista a islamolog, podepisuje své
knihy Džihád a Náboženství v boji o Palestinu.

DENNÍ PROGRAMY

Co tentokrát prozradí o přesunech v čase spisovatel
a záhadolog Arnošt Vašíček? Ukázky z knihy přednese Tomáš Jirman. Moderuje Jitka Saturková.
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12.30

S 116 – Střední hala

DENNÍ PROGRAMY
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Právo, spravodlivosť a morálka – debata o stále
aktuálnych témach právnej filozofie
O význame kľúčových diel právnej filozofie sa zhovárajú editori edície Exempla iuris z vydavateľstva
Kalligram, profesori a významní teoretici práva Alexander Bröstl a Pavel Holländer so známou českou
právničkou, političkou a publicistkou Eliškou Wagnerovou.
[[Literárne informačné centrum

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

Představujeme Druhou múzu
Druhá múza je skupina autorek a autorů, kteří prošli
dílnami tvůrčího psaní Evy Hauserové. Každoročně
vydáváme almanach povídek, ten letošní má téma
cestování a jmenuje se Našlápnuto.
[[Eva Hauserová

13.00–13.50
KOMORNÍ SÁL – Pravé křídlo (balkon vlevo)

13.00
13.00–13.50

VELKÝ SÁL – Střední hala37

Jak se píše historická detektivka
Setkání autorů detektivních příběhů odehrávajících
se v minulosti Hany Whitton (ČR/Anglie) a Martina
Jensena (Dánsko). O jejich tvorbě a inspiraci s nimi
hovoří Ondřej Müller.
Tlumočeno: čeština, angličtina

Milan Uhde: Rozpomínky. Co na sebe vím
Obsáhlé paměti dramatika, esejisty, prozaika, básníka a politika Milana Uhdeho jsou cenným svědectvím o české a moravské kultuře a společnosti druhé
poloviny dvacátého století. Svým stylem, literární
kvalitou a upřímností jsou mimořádné. Pořadem provází Miroslav Balaštík.
[[Nakladatelství Host

[[Svět knihy, s.r.o. a Albatros Media a.s.

13.00–14.50 MALÝ SÁL – Pravé křídlo (balkon vlevo)

13.00–13.50

Setkání s autory zemí Visegrádu
Autorské čtení a diskuze s autory pobývajícími v Praze v rámci Visegrádského programu rezidenčních
pobytů pro spisovatele.

LITERÁRNÍ SÁL – Pravé křídlo31

Setkání se spisovatelkou a básnířkou Krisztinou
Tóthovou, prezentace románu Akvárium
Uznávaná básnířka a prozaička s velmi osobitým stylem charakterizovaným opakováním motivů a vět
v různých kontextech a odhalováním nejrůznějších
skrytých souvislostí v jazyce i skutečnosti. Tento přístup uplatňuje zejména díky vytříbenému smyslu pro
detail a nevšední citlivosti. Její sbírka povídek Vonalkód (Čárový kód) vyšla česky v roce 2011. Nyní vychází v Nakladatelství Fra v překladu Jiřího Zemana
její první román Akvárium. Moderuje Robert Svoboda.
Tlumočeno: čeština, maďarština
[[Maďarský institut Praha a Nakladatelství Kalligram

13.00–13.50

[[Institut umění – Divadelní ústav

13.00–13.50
sál fANTASY & SCI-FI – Pravé křídlo362

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, Rakouska a Švýcarska.
Tlumočeno: čeština, němčina
[[Goethe-Institut

SÁL ROSTEME S KNIHOU – Pravé křídlo2

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 poutavě načetl Petr Kostka. Audiokniha navazuje na
úspěšný první díl a na předchozí Hrůzostrašné pohádky. Nechte se očarovat pohádkovým vyprávěním!

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

Ota Ulč
Autor čte ze své knihy Škvorečtí – Čtyřicet let zážitků
a korespondence.
[[České centrum Mezinárodního PEN klubu

[[Tympanum s.r.o. a Svět knihy, s.r.o.

13.00–14.00

13.00–13.50

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

AUTORSKÝ SÁL – Levé křídlo

Iva Pekárková
Beseda s Ivou Pekárkovou k novému vydání knihy
Péra a Perutě a knižnímu bestselleru Levhartice.
[[Mladá fronta, a.s.
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VAŘÍME S KNIHOU – Foyer19

[[Maďarský institut Praha
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13.00–13.50 LITERATURA ONLINE – Pravé křídlo8

Internetový magazín jako prostor
pro reflexi literatury
Jakou funkci mají recenze uveřejňované na internetových portálech? Kdo jsou jejich autoři, jaké mají cíle
a pro koho své články píšou? Představení magazínu
VašeLiteratura.cz a jeho redaktorů.

13.00–14.00

P 409 – Pravé křídlo6

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

[[VašeLiteratura.cz

13.00–14.00

P 501 – Pravé křídlo

Jiří Menzel – autogramiáda
Slavný režisér podepisuje svoji knihu Rozmarná léta.

Jiří Slíva – autogramiáda
Výtvarník a písničkář Jiří Slíva bude podepisovat své
první CD Kup si bicí!

[[Nakladatelství Slovart

[[Galén

13.00–14.00

L 101 – Levé křídlo3

Anders de la Motte: Game, Buzz a Bubble
autogramiáda
Bývalý švédský policista dokázal trilogií thrillerů
Game”, Buzz a Bubble zaujmout kritiky a čtenáře ve
dvaceti sedmi zemích. Jeho romány o zneužívání IT
technologií a sociálních sítí zdobí nadsázka a humor,
nepostrádají však ani napětí, akci a překvapivé zvraty.
Tlumočeno: čeština, angličtina
[[Euromedia Group – Knižní klub

13.00–14.00

L 109 – Levé křídlo2

13.00–13.50

S 101 – Střední hala3

Justyna Bargielska – autogramiáda
Tlumočeno: čeština, polština
[[Polský institut v Praze

13.00–14.00

S 204 – Střední hala3

Čtení rumunských autorů
Šest rumunských autorů čte ze svých nejnovějších
knih. Pořad moderuje a tlumočí Jitka Lukešová.
Tlumočeno: čeština, rumunština
[[Ministerstvo kultury Rumunsko a Rumunský kulturní institut v Praze

Jiří Dědeček a Helena Wernischová
autogramiáda
Známý písničkář Jiří Dědeček podepisuje knihu poezie pro děti Jede jede klokan, kterou ilustracemi doprovodila Helena Wernischová. Kniha navazuje na
tradici hravé a inteligentní poezie, která je určena
především pro děti, ale jistě pobaví i dospělé.

13.30–14.00

[[Nakladatelství Dokořán

[[České centrum Mezinárodního PEN klubu

13.00–14.00

L 406 – Levé křídlo

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

13.00–13.30

L 813 – Levé křídlo

Václav Vokolek a Stanislav Zindulka
Autogramiáda ke knize Lovci záhad.
[[Český rozhlas

13.00–14.00

Jan Vodňanský
Autor čte ze svých knih Důvěrná sdělení, Konečně
rozumné slovo, Generální úklid a z knihy pro děti
Máme doma gorilu.

13.30–14.30

L 402 – Levé křídlo6

Giuseppe Maiello: Vampyrismus
a Magia posthuma – autogramiáda
Zmínky o upírech se objevují od starověku a od
19. století se vampyrismem zabývají i vědecké studie, 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
P 208 – Pravé křídlo62

Erilian – Střípky hvězd
Autorka fantasy trilogie Erilian o městě čarodějů Tereza 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.

PEN KLUBOVNA – Pravé křídlo (balkon vpravo)

14.00–14.50

VELKÝ SÁL – Střední hala

Marie Poledňáková: S kým mě bavil svět
– beseda s populární scenáristkou a režisérkou
Známá scenáristka a režisérka, autorka Nejlepší veselohry století S tebou mě baví svět, nás otevřeně
a s literární zručností provází svým životem od dětství až do současnosti.
[[Euromedia Group – Ikar
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14.00–14.50

LITERÁRNÍ SÁL – Pravé křídlo

Vlastnými slovami – stretnutie so slovenským
prozaikom Pavlom Vilikovským
Filmový a literárny kritik, spisovateľ a publicista Jan
Lukeš predstaví slovenského prozaika, prekladateľa
a publicistu Pavla Vilikovského v rozhovore o literatúre, filozofujúcom písaní a jeho najnovšej tvorbe.
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SOBOTA 17. 5.

[[Literárne informačné centrum

14.00–14.50
SÁL ROSTEME S KNIHOU – Pravé křídlo12

Pohádky Ervina Lázára
Čtení nejen pro děti z povídek originálního vypravěče.
[[Maďarský institut Praha

14.00–14.50

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

Arnošt Goldflam
Čtení z nových povídek s názvem Nové katastrofy.
[[České centrum Mezinárodního PEN klubu

14.00–14.50 LITERATURA ONLINE – Pravé křídlo8

Jak Dagon na svět přišel
Povídání o tom, jak a proč web vznikl. Úskalí i radosti 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

14.00–14.20
AUTORSKÝ SÁL – Levé křídlo

Bibliobus – Prostor před Průmyslovým palácem

Pikantní astrologie
Chcete víc poznat své přátele a pobavit se na účet
svých nepřátel? Chcete se o nich dozvědět něco, co
vám astrologičtí lichotníci nikdy neřeknou? Přijďte na
setkání s oblíbenou spisovatelkou Danielou Fischerovou, která představí svoji novinku Pikantní astrologie.

Knihovna ve smyku
Vý; (čti Výstředník) Městské knihovny v Praze věnuje
své letošní vystoupení významnému jubileu pojízdných knihoven a přináší další originální divadelní kus
s veselými historkami ze života pojízdného knihovníka i okénkem do his… POZOR, ZÁKRUTA!

[[Vyšehrad, spol. s r.o.

[[Městská knihovna v Praze

14.00–14.50

14.00–14.50

LITERÁRNÍ KAVÁRNA – Pravé křídlo (balkon vlevo)3

Zoë Jenny – autorské čtení
Čtení švýcarské autorky Zoë Jenny z románu Pokoj
posypaný pylem (Das Blütenstaubzimmer) a knihy povídek Nejpozději zítra (Spätestens morgen) moderuje
Magdalena Štulcová. Pořad je součástí literárního
programu „Das Buch“ – prezentace německy psané
literatury Německa, Rakouska a Švýcarska.
Tlumočeno: čeština, němčina
[[Švýcarské velvyslanectví v Praze

14.00–14.50
KOMORNÍ SÁL – Pravé křídlo (balkon vlevo)3

Sylwia Chutnik: Potvory, rebelky a hospodyňky
Hlavními tématy tvorby mladé polské prozaičky Sylwii
Chutnik jsou ženy a Varšava. Jedno a druhé velmi
svérázně a netradičně pojaté. Představí hned dvě
své knihy: Kapesní atlas žen (Fra 2014) a Potvory
(Argo 2014).
Tlumočeno: čeština, polština
[[Polský institut v Praze

14.00–14.50
sál fANTASY & SCI-FI – Pravé křídlo62

Autorské čtení a beseda s Michaelou Burdovou
Mladá talentovaná autorka Michaela Burdová představí své fantasy série pro děti a mládež Poselství
jednorožců, Křišťály moci a Syn pekel.
[[Nakladatelství FRAGMENT, spol s r.o.

[[Nakladatelství Meander

14.00

L 203 – Levé křídlo2

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 čarodějnicemi.
[[GRADA Publishing

14.00–15.00

L 207 – Levé křídlo

Milan Uhde: Rozpomínky. Co na sebe vím
Autogramiáda
[[Nakladatelství Host

14.00–14.50

L 301 – Levé křídlo

Iva Pekárková – autogramiáda
Iva Pekárková podepisuje nové vydání knihy Péra
a Perutě a knižní bestseller Levhartice.
[[Mladá fronta, a.s.

14.00–15.00

L 401 – Levé křídlo

Martin Reiner – autogramiáda
Autor bude podepisovat knihu Básník (Román o Ivanu Blatném).
[[Pavel Dobrovský – Beta s.r.o.
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L 105 – Levé křídlo2

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

14.00–15.00

L 412 – Levé křídlo

Ivan Kraus – autogramiáda

14.00–14.30

P 614 – Pravé křídlo6

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

[[Nakladatelství Academia

14.00–14.30

14.00–15.00

Kai Meyer – autogramiáda
Autogramiáda německého autora fantasy Kaie Meyera. Pořad je součástí literárního programu „Das
Buch“ – prezentace německy psané literatury Německa, Rakouska a Švýcarska.

L 806 – Levé křídlo2

Ester Stará a Milan Starý – autogramiáda
Autoři společně podepisují svoji knihu Dům za mlhou.
Originální kniha pro děti všech věkových kategorií seznámí čtenáře s nejrůznějšími technikami kresby.

S 119 – Střední hala62

[[Goethe-Institut

[[Nakladatelství 65. pole

14.00–14.50

L 809 – Levé křídlo

Lucie Urbančíková – autogramiáda
Autorka jazykového projektu Lingua Ludus představí
letošní Stolní kalendář pro angličtináře s krátkými
aktivitami určenými pro běžnou výuku na ZŠ i SŠ
a několik jednoduchých jazykových her pro studenty
a dospělé (např. Jazykové lodě a Jazykové puzzle).
[[Angličtina-hry

14.00

S 201 – Střední hala1

Krisztina Tóthová – autogramiáda
[[Maďarský institut Praha

14.30–15.00
PEN KLUBOVNA – Pravé křídlo (balkon vpravo)

Věra Nosková
Čtení z románu Proměny.
[[České centrum Mezinárodního PEN klubu

14.00–15.00

P 208 – Pravé křídlo

Chuť do života Haliny Pawlowské
Populární spisovatelka, scénáristka a novinářka vám
představí 100 receptů na dobrou náladu s vtipem
a nadsázkou jí vlastní.

14.30–15.30

VAŘÍME S KNIHOU – Foyer9

Kulinářské zážitky s Emanuelem Ridim
Neváhejte a zavítejte. Emanuel Ridi vaří pro vás!
[[Olympia, s.r.o.

[[Albatros Media a.s.

14.00–15.30

P 409 – Pravé křídlo

14.30–15.30

L 402 – Levé křídlo

Černobílé idoly 3 – rodinná alba a korespondence
O čem si dopisovala Adina Mandlová s Ferdinandem
Peroutkou? Jaké to je být dcerou Marie Glázrové
a Eduarda Hakena? Jak trestal Zdeněk Štěpánek
svou milovanou dceru Janu? Co bylo největší zálibou
milovníka Svatopluka Beneše? Autogramiáda Aleše
Cibulky a jeho hostů. Moderuje Václav Žmolík.

Liba Cunnings – autogramiáda
Kanadská autorka českého původu podepisuje své
dvě knihy. Bez slitování je dramatický příběh skutečného zločinu otce, který ze msty zavraždil svoje dvě
děti. Himalájský deník přibližuje osm cest do míst,
před kterými se s úctou zastavujeme, a je svědectvím vůle dát smysl vlastní existenci, otřesené tragickou ztrátou dětí.

[[Česká televize – Edice ČT

[[Nakladatelství Epocha

14.00–15.00

P 501 – Pravé křídlo

František Koukolík – autogramiáda
Vědecký esejista František Koukolík bude podepisovat nové vydání knihy Mozek a jeho duše a knihu Češi.

15.00
15.00–16.20

VELKÝ SÁL – Střední hala64

Jan Royt – autogramiáda
Autor podepisuje svou knihu Mistr Třeboňského oltáře.

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.

[[Nakladatelství Karolinum

[[Akademie science fiction, fantasy a hororu

[[Galén

14.00

P 601 – Pravé křídlo
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Pavel Švanda – autogramiáda
Pavel Švanda podepisuje sbírku zamyšlení a esejů
O intelektuálovi, který se necítí dobře a další své knihy.
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15.00–15.50

LITERÁRNÍ SÁL – Pravé křídlo

15.00–15.50 MALÝ SÁL – Pravé křídlo (balkon vlevo)

Blogeři, kluci a holky z naší ulice.
Talk show populární spisovatelky
a blogerky Ireny Fuchsové
Blogeři iDNES.cz jsou celebritami v tom nejlepším
smyslu slova, přesto stále zůstávají jedněmi z nás –
„kluky a holkami z naší ulice“. Proto jsou jejich úvahy, komentáře, ale i fotky, povídky či básně tak blízké
širokému publiku. Hosty Ireny Fuchsové budou
úspěšní finalisté ankety Bloger roku 2013. Irena
Fuchsová je autorkou 30 knih, fejetonistkou magazínů ONA DNES a DOMA DNES deníku MF DNES, nápovědou v Činoherním klubu, kolínskou zastupitelkou a blogerkou iDNES.cz. Na ČRo Pardubice má
vlastní pořad Když vypráví nápověda.

Setkání básníků časopisu WELES
Brněnští básníci sdružení kolem literárního časopisu
WELES rozvíjejí převážně tradiční linii moravské lyriky
zakotvené v jistotách krajiny a přirozeně cítěné spirituality, nevyhýbají se však ani experimentům či expresivnějšímu pojetí. Klíčovou osobností je básník Vít Slíva,
jehož sbírka Bubnování na sudy byla oceněna Magnesií Literou za poezii a Výroční cenou Nadace Českého
literárního fondu. Mezi další autory WELESu, kteří se
představí na veletrhu, patří důsledně dostředivý Robert Fajkus, ztišeně naslouchající Marek Fencl a Norbert Holub se sklony k melancholickému humoru.

[[Blog.iDNES.cz

[[Svět knihy, s.r.o.

15.00–15.50
sál fANTASY & SCI-FI – Pravé křídlo62

15.00–15.50
SÁL ROSTEME S KNIHOU – Pravé křídlo2

Společné čtení a malování pohádek
z Kouzelné zahrady
Pohádky pro společné čtení – představení pohádek
pro začínající čtenáře, společné čtení s Alenou Vorlíčkovou, pohádkové dílničky a soutěže s ilustrátorkami Magdou Štajnerovou, Jitkou Zajíčkovou, Terezou
Vlkovou a Petrou Antonovovou.

Osm světů
Třináctiletá autorka Marcela Remeňová představuje
svou knihu Osm světů.
Ukázky z knihy čte Matěj Hádek.
[[Mladá fronta, a.s.

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

[[Pohádky pro společné čtení a Svět knihy, s.r.o.

Eva Hauserová
Autorka čte ze svého románu Noc v Mejdlovarně.

15.00–15.50

[[České centrum Mezinárodního PEN klubu

AUTORSKÝ SÁL – Levé křídlo

Radioservis: Pohyblivé obzory
Prezentace knihy, ve které autor Milan Bauman, rozhlasový redaktor a popularizátor vědy a techniky otevírá
řadu vzrušujících otázek, které si klade současná věda.
[[Český rozhlas

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

Mieze Medusa – Ping Pong Poetry: Sprechtexte
und Slam Poetry
Pořad je součástí literárního programu „Das Buch“
prezentace německy psané literatury Německa, Rakouska a Švýcarska.
Tlumočeno: čeština, němčina
[[Rakouské kulturní fórum v Praze / ÖKF Prag

15.00–15.50
KOMORNÍ SÁL – Pravé křídlo (balkon vlevo)

Martin C. Putna – beseda, autogramiáda
Prof. Martin C. Putna, literární historik, představí
knižní rozhovor Vždycky v menšině. Přijďte s ním diskutovat o tom, o čem se nemluví nebo na co se zapomíná, ale co činí svět bohatším a dynamičtějším.
Moderuje Martin Bedřich, spoluautor knihy.
[[Nakladatelství Portál
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15.00–15.50 LITERATURA ONLINE – Pravé křídlo8

Prezentace literárního webu Opičí revue
Prezentace literárního webu Opičí revue. Představení
konceptu internetového časopisu Opičí revue s ohledem na jeho specifika, obsahové a čtenářské zaměření.
[[Opičí revue

15.00–16.00

L 101 – Levé křídlo

Marie Poledňáková: S kým mě bavil svět
autogramiáda
Známá scenáristka a režisérka, autorka Nejlepší veselohry století S tebou mě baví svět, nás otevřeně
a s literární zručností provází svým životem od dětství až do současnosti.
[[Euromedia Group – Ikar

15.00–15.50

L 105 – Levé křídlo2

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

15.00–16.00

L 109 – Levé křídlo

Václav Cílek a Tomáš Klimek – autogramiáda
Geolog a popularizátor vědy Václav Cílek a historik
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15.00–16.00

L 202 – Levé křídlo7

Jan Bauer, František Niedl, Otomar Dvořák,
Stanislav Češka – autogramiáda
Autogramiáda známých českých autorů historických
románů.
[[Nakladatelství MOBA

P 501 – Pravé křídlo

Jana Koubková a Luděk Bárta – autogramiáda
Jazzová zpěvačka Jana Koubková bude podepisovat
svoji knihu Básně z jazzové dásně, spolu s ilustrátorem knihy Luďkem Bártou.
[[Galén

15.00

P 601 – Pravé křídlo

František Koukolík – autogramiáda
Autor podepisuje svou knihu Metuzalém. O stárnutí
a stáří.
[[Nakladatelství Karolinum

15.00–15.50

L 301 – Levé křídlo

Pavel Kohout – autogramiáda
Autogramiáda Pavla Kohouta k nové knize Ostatně
však soudím, že… (knižní vydání novinového seriálu
Trilobit).

15.00–15.50

S 101 – Střední hala3

Sylwia Chutnik – autogramiáda
Tlumočeno: čeština, polština
[[Polský institut v Praze

[[Mladá fronta, a.s.

15.00–16.00

L 401 – Levé křídlo

Michal Viewegh – autogramiáda
Nejprodávanější a populární český autor bude podepisovat své úspěšné knihy.
[[Pavel Dobrovský – Beta s.r.o.

15.00–16.00

L 406 – Levé křídlo

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

15.00–16.00

L 407 – Levé křídlo

Miloš Urban – autogramiáda
[[Nakladatelství ARGO

15.00–15.30

S 119 – Střední hala

Zoë Jenny – autogramiáda
Autogramiáda švýcarské autorky Zoë Jenny ke knihám Pokoj posypaný pylem (Archa, 2010) a knihy
povídek Nejpozději zítra (Spätestens morgen). Pořad
je součástí literárního programu „Das Buch“ – prezentace německy psané literatury Německa, Rakouska a Švýcarska.
[[Goethe-Institut a Švýcarské velvyslanectví v Praze

15.00–15.50

S 201 – Střední hala1

Medailonky maďarských spisovatelů
Tvorbu laureáta Nobelovy ceny Imreho Kertésze
a spisovatele Pétera Nádase připomenou mimo jiné
úryvky z jejich nově vydaných českých překladů.
Moderuje literární historik Evžen Gál.
Úryvky z děl čte Tomáš Turek.
[[Maďarský institut Praha

15.00–16.00

L 511 – Levé křídlo

Richard Pachman a František Pachman
autogramiáda
Autoři podepisují novou knihu Tylda.

15.00

S 205 – Střední hala3

Autogramiáda dánského spisovatele
Martina Jensena
“Mezery v historii mi dávají prostor“, říká v rozhovoru
pro Literární noviny Martin Jensen. Dánský spisovatel, autor historických detektivek Královi psi a Křivopřísežník, kterého exkluzivně pozvalo na veletrh nakladatelství Plus.

Dětský časopis Murzilka slaví 90 let!
Prezentace knižního katalogu
Malíři v Murzilce – 1924–2013
Časopis Murzilka je zrcadlem ruské literatury pro
děti a spojnicí mezi čtenáři a dětskou literaturou. Vedle současných básní a příběhů pro děti se na jejích
stránkách objevuje i klasická literatura: Michalkovy
či Bartovy básně, které si v dětství oblíbili rodiče
dnešních dětí. Rodiče se dnes v záplavě dětských
knih někdy nedokáží zorientovat – Murzilka vybírá to
nejlepší, navíc v doprovodu veselých a pozoruhodných ilustrací.
Tlumočeno: čeština, ruština

[[Albatros Media a.s.

[[Rossijskij Fond Kultury

[[Radek Červený – Knihovnice.cz

15.00–16.00

P 208 – Pravé křídlo7

SOBOTA 17. 5.

[[Nakladatelství Dokořán

15.00–16.00
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Tomáš Klimek společně podepisují své nejnovější
knihy o krajině, putování a setkávání české i světové
kultury – Krása je rozmanitost plazů a Krajiny českého středověku.
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15.30–16.00
PEN KLUBOVNA – Pravé křídlo (balkon vpravo)

Miloslav Uličný
Čtení z knihy povídek španělského spisovatele Ezequíase Blanca Paměti pankáčova dědečka, z knihy
starých španělských romancí Nová kytice ze španělských romancí a z vlastní knihy veršů Hispánie.

SOBOTA 17. 5.

[[České centrum Mezinárodního PEN klubu

15.30–16.30

L 402 – Levé křídlo

Viktorín Šulc: Panoptikum sexuálních vražd
autogramiáda
Když vlétne děs a nevíra – první svazek pentalogie
Panoptikum sexuálních vražd – upoutá nejen laického čtenáře, ale i policistu-profesionála, k čemuž přispívají zasvěcené komentáře předních kriminalistů
ke každému případu.

DENNÍ PROGRAMY

[[Nakladatelství Epocha

16.00
16.00–16.50
LITERÁRNÍ SÁL – Pravé křídlo258

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.

16.00–16.50
SÁL ROSTEME S KNIHOU – Pravé křídlo2

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

cellim zhovárať nielen o filozofii v meste, ale aj
o meste vo filozofii a iných podnetných témach.
[[Literárne informačné centrum

16.00–16.50
KOMORNÍ SÁL – Pravé křídlo (balkon vlevo)6

Stefan Spjut: Stallo
Tam venku jsou opravdu trollové. A kradou naše děti.
Stallo je napínavý román na pomezí žánrů, obdivuhodně 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 MALÝ SÁL – Pravé křídlo (balkon vlevo)
A to je ta chvíle pro báseň – Petr Hruška
a Pavel Kolmačka
Autorské čtení dvou nejpřednějších básníků střední
generace. Petr Hruška, jeden z nejvýznamnějších
českých básníků současnosti, autor pěti sbírek a držitel Státní ceny za literaturu, přečte ze svých rukopisů úryvky poezie i prózy. Pavel Kolmačka, autor tří
básnických sbírek a jednoho románu, bude číst ze
své nové knihy Wittgenstein bije žáka.
[[Svět knihy, s.r.o.

16.00–16.50 sál fANTASY & SCI-FI – Pravé křídlo6

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

16.00–16.30
PEN KLUBOVNA – Pravé křídlo (balkon vpravo)

Ondřej Fibich
Autor čte ze své knihy Šumavský rok.
[[České centrum Mezinárodního PEN klubu

16.00–16.50

AUTORSKÝ SÁL – Levé křídlo7

O zákoutích českých dějin
O známých i málo připomínaných zákoutích českých
dějin s historikem Janem Rychlíkem, autorem knihy
Od minulosti k dnešku. Jan Rychlík, odborník na moderní české a československé dějiny a dějiny Balkánu, sleduje české dějiny v širší evropské perspektivě.

16.00–17.00

VAŘÍME S KNIHOU – Foyer9

Velká sýrová nakládačka
Opravdu dobře naložená kniha aneb první kuchařka
nakládaných hermelínů je tady! Přijďte se podívat,
jak nakládají autorky knihy, Iva Bartošová a Kateřina
Suchá. Objevte a ochutnejte nové recepty.
[[Mladá fronta, a.s.

[[Vyšehrad, spol. s r.o.

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

Filozof v meste – stretnutie so slovenským
filozofom Miroslavom Marcellim
Známy český publicista Petr Fischer sa bude so slovenským filozofom a prekladateľom Miroslavom Mar-
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16.00–16.50 LITERATURA ONLINE – Pravé křídlo8

Literární server Světy literatury
Představení literárního serveru Světy literatury. Přistupujeme k literatuře jinak. Jak? Přijďte se podívat.
Najdete nás na adrese svetyliteratury.cz
[[Světy literatury / Svetyliteratury.cz
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16.00

Knihovna ve smyku
Vý; (čti Výstředník) Městské knihovny v Praze věnuje
své letošní vystoupení významnému jubileu pojízdných knihoven a přináší další originální divadelní kus
s veselými historkami ze života pojízdného knihovníka i okénkem do his… POZOR, ZÁKRUTA!

P 601 – Pravé křídlo

Václav Kadlec – autogramiáda
Václav Kadlec je vydavatelem a editorem sebraných
spisů Bohumila Hrabala a autorem doslovu nového
vydání povídkového cyklu Rukověť pábitelského
učně.
[[Nakladatelství Karolinum

[[Městská knihovna v Praze

16.00–16.30

16.00

Mieze Medusa – autogramiáda
Autogramiáda rakouské autorky slam-poetry Mieze
Medusy. Pořad je součástí literárního programu „Das
Buch“ – prezentace německy psané literatury Německa, Rakouska a Švýcarska.

L 203 – Levé křídlo62

Jak kreslí komiks Petr Kopl
Známý komiksový kreslíř poodhalí tajemství úspěšných komiksů a představí novinku – komiksové zpracování bestselleru Ztracený svět. Příběh vypráví
o dobrodružné cestě do fantasy světa, ve kterém
vládnou prehistorická monstra.
[[GRADA Publishing

16.00–17.00

L 401 – Levé křídlo

Jan Cimický – autogramiáda
Autogramiáda MUDr. Jana Cimického, který bude podepisovat novou knihu Tisíce jiskérek na noční obloze.
[[Pavel Dobrovský – Beta s.r.o.

16.00–16.30

L 813 – Levé křídlo

Milan Bauman
Autogramiáda ke knize Pohyblivé obzory.
[[Český rozhlas

16.00–17.00

P 208 – Pravé křídlo

Křest autobiografické knihy světového tenoristy
Štefana Margity
Bez omezení – je název nové autobiografické knihy
Štefana Margity. Původem slovenský operní pěvec,
který působil na scénách nejslavnějších operních
domů světa, vám povypráví střípky ze svého impozantního života.
[[Albatros Media a.s.

16.00–17.00

P 409 – Pravé křídlo

ČT art – U zavěšené knihy – veletržní speciál
Petr Vizina a Jiří Podzimek představí v netradičním
vydání pořadu nový tematický program České televize a jeho osobnosti. Za účasti výkonného ředitele ČT
art Tomáše Motla.
[[Česká televize – Edice ČT

16.00–17.00

P 501 – Pravé křídlo

Jan Burian – autogramiáda
Spisovatel a písničkář Jan Burian bude podepisovat
nové vydání své knihy Výlet do Portugalska a aktuální
CD Dvacet let v Arše.

S 119 – Střední hala

[[Goethe-Institut a Rakouské velvyslanectví v Praze

16.30–17.50

VELKÝ SÁL – Střední hala31

Hrabal v Maďarsku
O nebývalé popularitě Bohumila Hrabala v Maďarsku
diskutují překladatelé Zsuzsa V. Detre a György Varga, autor literárního dialogu s Hrabalem Kličky na
kapesníku, László Szigeti a prozaik Péter Esterházy,
jehož román Hrabalova kniha vyšel česky v roce
2002. Moderuje Zdenko Pavelka.
Tlumočeno: čeština, maďarština
[[Maďarský institut Praha a Nakladatelství Kalligram

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

Jarda Červenka
Čtení z knihy Čtyři trny z Kilimandžára (přeložil Robert
Křesťan).
[[České centrum Mezinárodního PEN klubu

16.30–17.30

L 402 – Levé křídlo

Milan Syruček: Záhady brdských lesů
autogramiáda
Co skrývaly Brdy? Byly zde bez vědomí vlády ukryty
prostředky, které mohly celou Evropu změnit v novou
Hirošimu? Proč měl být americký radar umístěn v Brdech? Kniha je prvním souhrnným svědectvím o místech, o nichž jsme ani nevěděli, že je neznáme.
[[Nakladatelství Epocha

16.30–18.00

L 604 – Levé křídlo

Jiřina Prekopová – autogramiáda k nové knize
Jen v lásce přežijeme
Známá rodinná terapeutka a spisovatelka podepisuje svoji knižní novinku Jen v lásce přežijeme. Nevěříte, že láska na celý život je možná? Jiřina Prekopová
vás přesvědčí, že ano.
[[Nakladatelství Portál

[[Galén
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16.00–16.20
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17.00

17.00–17.50 MALÝ SÁL – Pravé křídlo (balkon vlevo)

17.00–17.50

LITERÁRNÍ SÁL – Pravé křídlo

Olympia slaví 60 let
Přijďte oslavit 60 existence Nakladatelství Olympia,
s.r.o. spolu s Karlem Zelníčkem, Emanuelem Ridim,
Imrichem Bugárem, Pavlem Toufarem, Romanem Cílkem, Václavem Junkem a Jiřím Krampolem.

DENNÍ PROGRAMY

SOBOTA 17. 5.

[[Olympia, s.r.o.

17.00–17.50
SÁL ROSTEME S KNIHOU – Pravé křídlo37

Jean-Michel Guenassia – beseda
Beseda s autorem nad jeho novým románem Vysněný život Ernesta G., jehož hrdina pochází z Prahy. Jedna z dějových linií tohoto díla sleduje záhadný pobyt
Ernesta „Che“ Guevary v Československu mezi dvěma guerillami v Africe a Jižní Americe. Moderuje
Anna Žilková, za účasti autora a překladatelky Heleny Beguivinové.
Tlumočeno: čeština, francouzština
[[Francouzský institut v Praze

17.00–17.50

Literáti z naší čtvrti – Století literatury
na Praze 6
Prezentace prvního ročníku multimediálního projektu
s názvem LITERÁTI Z NAŠÍ ČTVRTI, jehož cílem je
zábavnou formou přiblížit životní příběhy a spisovatelské dílo dvaceti vybraných literátů, tentokráte
z Prahy 6. Formou výstavy, besed, interaktivního vědomostního testu a komentovaných procházek seznamuje s autory, kteří v posledních sto letech obývali tuto část Prahy.
[[Porte o.s. a Svět knihy, s.r.o.

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

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

17.00–17.30
AUTORSKÝ SÁL – Levé křídlo

PEN KLUBOVNA – Pravé křídlo (balkon vpravo)

Dvojka: Praha světlem tvořená
beseda ke knize
Hostem Marcely Jurčíkové je významný český fotograf Jiří Všetečka.

Roman Ráž
Autor čte ze své nové knihy Lázeňské dobrodružství
a uzavírá PEN klubovnu.
[[České centrum Mezinárodního PEN klubu

[[Český rozhlas

17.00–17.50 LITERATURA ONLINE – Pravé křídlo8

17.00–17.50
LITERÁRNÍ KAVÁRNA – Pravé křídlo

Ej, bogatýre Makoviči obrazotvorče…
Scénické čtení (r. David Czesany) ze stejnojmenné
knihy, nově vydané NFA, představí korespondenci
Martina Friče a spisovatele Jaroslava Žáka, kteří se
seznámili při natáčení filmu Škola základ života. Po
představení křest za účasti autora I. Klimeše.
[[Národní filmový archiv

17.00–17.50
KOMORNÍ SÁL – Pravé křídlo (balkon vlevo)

Óda na Jiřího Koláře – poetická koláž
Pořad konaný u příležitosti stoletého výročí narození
významného českého básníka a výtvarníka vzdá svým
programem hold jeho neúnavnému experimentování,
narušování hranic a definic poezie. Výběrem z jeho
básní a textových koláží připomeneme jeho reflexe
psaní a tvorby. Prostřednictvím ukázek z tohoto výjimečného díla a originálního myšlení bude možné zauvažovat, nakolik je poezie důležitá pro člověka a do
jaké míry je součástí všedního života každého z nás.
Pořadem provede studentka bohemistiky Lucie Malá.
[[Svět knihy, s.r.o.

Publikace děl umělců na serveru Totem.cz
a zkušenosti redakce. Celonárodní festival
Den poezie
Chcete publikovat svá díla na serveru s denní návštěvností kolem 1000 lidí? Chcete se zúčastnit
celonárodního festivalu Den poezie s bohatou za
hraniční účastí? Na vaše otázky vám rádi odpoví organizátoři obou občanských sdružení.
[[Občanské sdružení Loreta a Občanské sdružení
Společnost poezie

17.00–18.00

Stefan Spjut: Stallo – autogramiáda
[[Nakladatelství Host

17.00–18.00

P 208 – Pravé křídlo2

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.
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L 207 – Levé křídlo6

5 KOLIK PODOB MÁ KNIHA? 6 FANTASY & SCI-FI 7 ODRAZ HISTORIE 8 LITERATURA ONLINE
P 501 – Pravé křídlo

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

Jaroslav Hutka – autogramiáda
Písničkář a spisovatel Jaroslav Hutka bude podepisovat své knihy, desky a novou sbírku Pradávné kořeny.

Korejská literatura v Čechách
Přední česká koreanistka Doc. PhDr. Miriam Löwensteinová, Ph.D. představuje řadu současné korejské
literatury nakladatelství Argo. Objevte s námi beletrii
dálného východu.

17.00

P 601 – Pravé křídlo

Karel Šiktanc – autogramiáda
[[Nakladatelství Karolinum

18.00–19.00

L 407 – Levé křídlo7

Jean-Michel Guenassia – autogramiáda
Autor podepisuje své bestsellery Klub nenapravitelných optimistů a Vysněný život Ernesta G..

18.00
18.00–18.50

[[Nakladatelství ARGO

LITERÁRNÍ SÁL – Pravé křídlo

[[Nakladatelství ARGO

Pavol Rankov
Slovenský autor Pavol Rankov číta zo svojej prekvapivej, novej zbierky poviedok Na druhej strane (Artforum 2013). Vo vydavateľstve Host vyšli v češtine
jeho knihy Matky (2013) a Stalo sa prvého septembra (2010). S autorom sa o nich porozprávajú prekladatelia Jana Faschingbauerová a Miroslav Zelinský.

18.00–18.30

[[Literárne informačné centrum

18.00–18.50
LITERÁRNÍ KAVÁRNA – Pravé křídlo (balkon vlevo)31

Národy a předsudky – rozhovor s literárním
historikem Csabou Gy. Kissem
Autor odborných studií, esejů a článků na téma literárních vztahů debatuje s Bohumilem Doležalem
o předsudcích spojených s našimi sousedními národy. Kniha Národy a předsudky – eseje a studie od
Jadranu k Baltu vyšla v roce 2013 v maďarštině
a angličtině.
Tlumočeno: čeština, maďarština
[[Maďarský institut Praha

18.00–18.50
KOMORNÍ SÁL – Pravé křídlo (balkon vlevo)

Petra Strá, Jan Delong, Ondřej Lipár
Jak se v máji sluší, autoři přečtou své milostné básně. Petra Strá ze sbírky Volavka: Volavka je tichá,
osamocená, bláznivá a svůdná. Jan Delong z připravované sbírky: industrial, město, periferie, kontrasty.
Ondřej Lipár ze sbírky Komponent: sbírka zjitřeného
vidění, napjaté chladnosti, rozežrání všedností.
[[Svět knihy, s.r.o.

L 813 – Levé křídlo

Jiří Všetečka
Autogramiáda ke knize Praha světlem tvořená.
[[Český rozhlas

18.00–18.50

P208

Fenomén dnešního literárního světa
J. K. Rowlingová. Kdo překládá její knihy
do českého jazyka?
Nejznámější knihy J. K. Rowlingové Harry Potter,
Prázdné místo nebo Volání kukačky. Co kniha, to jiný
překladatel, jiná zkušenost a jiný názor.
[[Albatros Media a.s.

VÝSTAVIŠTĚ
]]MIMO
v sobotu 17. 5.
19.30

LITERÁRNÍ KAVÁRNA Fra, Šafaříková 15, Pha 23

Znovu na místě činu: Bargielska ve Fra
Polská básnířka Justyna Bargielska poprvé vystoupila v Praze v roce 2011 na pozvání literární kavárny
Fra. Letos se vrací na místo činu, aby představila
nový český výbor ze své tvorby Píšeš báseň? (Protimluv 2013, překlad Lucie Zakopalová), na kterém se
podílela také básnířka Kateřina Rudčenková.
Tlumočeno: čeština, polština
[[Polský institut v Praze

18.00–18.50 sál fANTASY & SCI-FI – Pravé křídlo6

Mycelium – beseda s Vilmou Kadlečkovou
Vilma Kadlečková, úspěšná česká spisovatelka fantastiky, se po dlouhé odmlce vrátila k psaní a první
dva díly její pentalogie Mycelium zabodovaly mezi kritikou i čtenáři. Na knižním veletrhu autorka představí
třetí díl celé ságy a během pořadu obeznámí čtenáře
s tím, nač se mohou těšit ve zbývajících dvou knihách.
[[Nakladatelství ARGO
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[[Galén

DENNÍ PROGRAMY

17.00–18.00

