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10.00–10.50 VELKÝ SÁL – StřEdní haLa

Adra Salon deníku Právo a nakladatelství Argo 
společně s autory představí knihu a projekt 
Povídky pro Adru
Smyslem projektu bylo zviditelnit Adru a její činnost, 
zároveň se podařilo vytvořit reprezentativní čítanku 
soudobé české prózy. Projektu se účastní 22 spiso-
vatelů od mladých debutantů po čítankové klasiky. 
Zisk z prodeje knihy je věnován na konto ADRY.
 [ Nakladatelství ARGO

10.00–10.50 LItERÁRní SÁL – PRaVé KřídLo

Jiří Menzel, Petr Koliha a Bohumil Hrabal
Nad filmovými zpracováními Hrabalových děl diskutu-
jí režiséři Petr Koliha (Něžný barbar) a  Jiří Menzel 
(Perličky na dně, Ostře sledované vlaky, Skřivánci na 
niti, Postřižiny, Slavnosti sněženek, Obsluhoval jsem 
anglického krále). Pořad moderuje Jiří Podzimek.
 [ Svět knihy, s.r.o.

10.00–16.00 SÁL fantaSY & SCI-fI – PRaVé KřídLo6
Den klubu Sci-Fi/F/H XB-1 fans
První klubový minicon – den plný osobností žánru.
 [ XB-1 fans

10.00–10.50 aUtoRSKÝ SÁL – LEVé KřídLo2
Hanka Jelínková a Vendula Hegerová: Šimon a 
štěňátko Bára – autorské čtení s autogramiádou
Dozvíte se, kam zmizely dědovy syrečky i jak se Bára 
zamilovala. Číst budou střídavě autorka s ilustrátor-
kou, ale i malí čtenáři. Možná zbude čas i na Obráz-
kové říkanky. Pořad je pro děti od 4 do 9 let.
 [ NAŠE KNIHA

10.00–11.00 VaříME S KnIhoU – foYER9
České bezlepkové pečení
I bez lepku si můžete užívat slavnostních rodinných 
chvil či dětských oslav a najíst se lákavých sladkých 
dortíků, dezertů a dalších dobrot upečených z bez-
lepkové mouky! Minikurz pečení s Hanou Šimkovou, 
která bez lepku peče už více než 20 let.
 [ Albatros Media a.s.

10.00–10.50 LItERatURa onLInE – LEVé KřídLo2
Promítání večerníčku Berta a a Ufo
Berta je nejmenší ve školce a nosí brýle přes půl 
tváře. Ještě že tak! Právě díky nim získá nového ka-
maráda. A ne ledajakého, kamaráda přímo z vesmí-
ru. Že Ufo neexistuje? Ale ano, a dokonce je s ním 
veliká legrace! Ufík je nejmenší ve vesmíru a společ-
ně zažijí ta největší dobrodružství.
 [ Česká televize – Edice ČT

10.00–11.00 P 208 – PRaVé KřídLo2
Jak velbloud potkal ťavu – česko-slovenský 
slovník pro děti
Slovenská autorka Mária Nerádová představí zábav-
nou formou svou knihu Jak velbloud potkal ťavu. Mů-
žete hádat slovenská slovíčka, která si pak ověříte 
v novém česko-slovenském slovníku. Pro děti, rodiče 
i prarodiče.
 [ Albatros Media a.s.

10.00–11.00 P 409 – PRaVé KřídLo2
Bílá paní na hlídání
Jediná paní, která zvládne uhlídat neposedná čtyřča-
ta Černých, je Bílá paní. Autogramiáda ke knize po-
dle úspěšného večerníčku Petra Friedla, Pavla Bry-
cze a  VHRSTI. Soutěž o  knihu. Moderuje Míša 
Maurerová.
 [ Česká televize – Edice ČT

10.00–10.50 S 201 – StřEdní haLa1
Setkání s mladým autorem Gáborem Kálmánem
Povídkový soubor Nova získal cenu Sándora Bródyho 
za nejlepší literární prvotinu v Maďarsku (2011). Kni-
ha ve slovenštině vychází v Nakladatelství Kalligram. 
Moderuje redaktor Jan M. Heller. 
 [ Maďarský institut Praha a Nakladatelství Kalligram

11.00

11.00–11.50 
 VELKÝ SÁL – StřEdní haLa317
Ignác Romsics – prezentace vybraných 
děl vydaných Nakladatelstvím Kalligram
Rozhovor s významným maďarským historikem, nosi-
telem Széchenyiho ceny, který je odborníkem na dě-
jiny 20. století, obzvláště na období mezi dvěma 
světovými válkami. Moderuje historik Miroslav Mi-
chela.
Tlumočeno: čeština, maďarština
 [ Maďarský institut Praha a Nakladatelství Kalligram

11.00–12.00 
 SÁL RoStEME S KnIhoU – PRaVé KřídLo2
Berta a Ufo – Čtenářský maraton – soutěž
Autoři Miroslav Adamec a Jitka Petrová čtou ze své 

NEDĚLE 
18. května
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nové knihy spolu s  dobrovolníky z  publika. Pozorní 
posluchači mohou knihu získat jako výhru. Moderuje 
Míša Maurerová.
 [ Česká televize – Edice ČT

11.00–11.50 aUtoRSKÝ SÁL – LEVé KřídLo

Radioservis: Rozmarná léta Jiřího Menzela 
na CD
Výběr ze své úspěšné knihy načetl sám autor. Bese-
da Jiřího Menzela a Roberta Tamchyny.
 [ Český rozhlas

11.00–11.50 
 LItERÁRní KaVÁRna – PRaVé KřídLo (baLKon VLEVo)2
Prahou kráčí lev … a my s ním
Čtenářská dílna na motivy knihy A. Ježkové Prahou 
kráčí lev, v  níž se dozvíme, co se v  knížce vlastně 
stalo, a vytvoříme si pod vedením její ilustrátorky Mi-
chaely Kukovičové vlastní obrázek. Vhodné pro děti 
od 5 do 10 let.
 [ Nová škola, o.p.s.

11.00–11.50 
 KoMoRní SÁL – PRaVé KřídLo (baLKon VLEVo)24
Škola základ života – Život je jen náhoda
Vyhlášení výsledků celostátní internetové soutěže 
o nejlepší epigram a aforismus. Básníci Jiří Žáček, 
Jan Vodňanský a Miroslav Huptych předají vítězům 
ceny věnované firmou Ikama, s.r.o. Posluchače poba-
ví verše básníků i studentů. Moderují Jan Vodňanský 
a Ivana Lukelová.
 [ Gymnázium Praha 7, Nad Štolou 1 a Obec spisovatelů

11.00–11.50 LItERatURa onLInE – LEVé KřídLo

Promítání z cyklu Planeta záhad
V ukázkách z unikátních dokumentů o největších zá-
hadách světa zavádí diváky cestovatel a záhadolog 
Arnošt Vašíček do často velmi odlehlých koutů pěti 
světadílů a přináší množství překvapivých důkazů 
o tajemné minulosti lidstva, o starověkých i součas-
ných kontaktech s bytostmi odjinud a také o dopo-
sud neobjasněných paranormálních jevech a úka-
zech. 
 [ Česká televize – Edice ČT

11.00–11.30 P 208 – PRaVé KřídLo

Výročí Albatrosu a vyhlášení ankety Zlatý tucet
Nakladatelství Albatros slaví letos 65. výročí a při té 
příležitosti vyhlásilo anketu Zlatý tucet – nejkrásněj-
ší knihy vašeho dětství. Přijďte se podívat na vyhlá-
šení této ankety a zjistit, zda jsou to i vaše oblíbené 
knížky.
 [ Albatros Media a.s.

11.30–12.30 VaříME S KnIhoU – foYER9
Radiožurnál: 100 glos Pavla Maurera
 [ Český rozhlas

11.30–12.00 P 208 – PRaVé KřídLo

Komiksový blok s nejznámějšími autory českého 
a světového komiksu
Vlastislav Toman, Václav Šorel, Martin Pilný a redak-
toři legendárního časopisu ABC vám představí to 
nejzajímavější z komiksové historie i současnosti.
 [ Albatros Media a.s.

12.00

12.00–12.50 VELKÝ SÁL – StřEdní haLa26
Válka s mloky v pražské zoo
Největší žijící obojživelníky světa a současně i před-
lohu Čapkovy Války s  mloky – velemloky čínské – 
bude možné spatřit už zanedlouho na vlastní oči 
v české metropoli. V pražské zoo se chystá otevření 
pavilonu s velemloky, který bude unikátní nejen z po-
hledu chovu těchto bizarních živočichů, ale i v tom, 
že asi nikde jinde na světě nenajdete expozici tak 
úzce svázanou s  klasickým literárním dílem. Karel 
Čapek se tak konečně dočká pravé pocty – Válku 
s mloky bude možné v pavilonu doslova prožít! O fas-
cinujících živočiších, jejich chovu, ale i  o myšlence 
postavit pro ně v Praze speciální pavilon provázaný 
s dílem českého klasika pohovoří kurátor chovu pla-
zů Zoo Praha Petr Velenský.
 [ Zoo Praha

12.00–12.50 LItERÁRní SÁL – PRaVé KřídLo

„No jo, ale to musej bejt ty nejkrásnější, který 
tady máme!“ – O digitálním restaurování 
domácího filmového dědictví
Od roku 2011 NFA spolupracuje na digitálním restau-
rování českých filmů (Marketa Lazarová, Hoří, má 
panenko, Všichni dobří rodáci, v  roce 2014 Ostře 
sledované vlaky). Přednáška Anny Batistové diváky 
seznámí nejen s tímto náročným procesem.
 [ Národní filmový archiv

12.00–12.50 SÁL RoStEME S KnIhoU – PRaVé KřídLo

Kreativní knihovna
Jsme šikovní, jsme nebojácní, jsme kreativní. Měst-
ská knihovna v Praze představí kreativní aktivity, ke 
kterým se můžete přidat i vy. Divadlo, povídky, poe-
zie, komiks.
 [ Městská knihovna v Praze

12.00–13.20 aUtoRSKÝ SÁL – LEVé KřídLo7
V hlavní roli válka
Literární beseda o tom, jak se první i druhá světová 
válka promítají do prozaických děl. Roman Ráž před-
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staví svojí čerstvou novinku – román Lázeňské dobro-
družství a  Ladislava Chateau svůj úspěšný román 
Vlak do Výmaru. Pořad moderuje František Cinger. Po 
pořadu následuje autogramiáda.
 [ Svět knihy, s.r.o.

12.00–12.50 
 LItERÁRní KaVÁRna – PRaVé KřídLo (baLKon VLEVo)21
Červený ptáček – verše z Maďarska pro děti
Přebásnění klasické maďarské pohádky přináší kni-
ha Červený ptáček, kterou spolu s  překladatelkou 
pokřtíme. Přinášíme vám první výjimečný počin Alba-
trosu k 65. výročí – představování dětské literatury 
z celého světa v originálním provedení.
 [ Albatros Media a.s.

12.00–12.50 
 KoMoRní SÁL – PRaVé KřídLo (baLKon VLEVo)

Turnový háj 2
Pokračování úspěšné knihy Evy Turnové, baskytarist-
ky The Plastic People of the Universe, která tvoří hoř-
kohumorné glosy k současnosti, jakési minipovídky 
plné ironie a  sebeironie. Čtení doprovodí nový hu-
dební projekt autorky.
 [ Svět knihy, s.r.o.

12.00–12.50 LItERatURa onLInE – LEVé KřídLo2
Promítání večerníčku Berta a a Ufo
Berta je nejmenší ve školce a nosí brýle přes půl 
tváře. Ještě že tak! Právě díky nim získá nového ka-
maráda. A ne ledajakého, kamaráda přímo z vesmí-
ru. Že Ufo neexistuje? Ale ano, a dokonce je s ním 
veliká legrace! Ufík je nejmenší ve vesmíru a společ-
ně zažijí ta největší dobrodružství.
 [ Česká televize – Edice ČT

12.00–12.30 L 813 – LEVé KřídLo

Jiří Menzel
Autogramiáda k CD Rozmarná léta.
 [ Český rozhlas

12.00–13.00 P 409 – PRaVé KřídLo2
Berta a Ufo – autogramiáda
Miroslav Adamec a  Jitka Petrová se podepisují do 
své nové knihy (nejen) všem holčičkám, které by 
chtěly mít tak báječného kamaráda, jako je Ufík. Mo-
deruje Míša Maurerová.
 [ Česká televize – Edice ČT

12.00–12.50 S 201 – StřEdní haLa1
Revue Souvislosti – maďarská literatura
Při příležitosti čestného hostování Maďarska na 
knižním veletrhu vydává literární revue Souvislosti 
speciální číslo věnované maďarské literatuře. Autory 
vybraných úryvků jsou významní spisovatelé jako na-

příklad G. Ottlik, F. Karinthy, M. Babits, D. Varró,  
P. Esterházy, K. Tóthová a další.
 [ Maďarský institut Praha

12.30–13.30 P 208 – PRaVé KřídLo7
Beseda o knize Žítkovské čarování
Jiří Jilík vás provede po stopách lidové magie v Bí-
lých Karpatech, představí skutečný příběh žítkov-
ských bohyň, které uměly léčit, věštit budoucnost 
a pomáhat. Nahlédnete do dnes již zaniklého feno-
ménu, jehož kořeny sahají do pradávné minulosti.
 [ Albatros Media a.s.

13.00

13.00–13.50 LItERÁRní SÁL – PRaVé KřídLo4
Dunaj na Vltavě 2
Komponovaný pořad se slavnostním vyhlášením vítě-
zů soutěže o nejzdařilejší překlad slovenského textu 
do češtiny. Soutěžící pracovali s  úryvkem z  knihy 
Kale topanky Víťa Staviarského, laureáta slovenské 
literární ceny Anasoft litera a Martina M. Šimečky 
Výpoved.
 [ Svět knihy, s.r.o., Mosty – Gesharim, o.z. a Anasoft litera

13.00–14.50 SÁL RoStEME S KnIhoU – PRaVé KřídLo

Evropské identity (pohledem literátů)
V EU snad nikdy nebylo napětí mezi touhou po inte-
graci a odlišnosti cítit tak jako dnes – a literatura je 
důležitou součástí těchto debat. Diskuzi z několika 
evropských perspektiv moderuje David Vaughan. 
Hosty pořadu jsou Tomáš Zmeškal, Evžen Gál, Elena 
Buixaderas a Stanislav Struhar.
 [ Večery evropské literatury

13.00–13.50 
 KoMoRní SÁL – PRaVé KřídLo (baLKon VLEVo)3
Poetry AfFAIR
Rumunský básník Emil Brumaru čte své básně spo-
lečně se svým českým hostem. Pořad moderuje 
a tlumočí Libuše Valentová.
Tlumočeno: čeština, rumunština
 [ Ministerstvo kultury Rumunsko  
a Rumunský kulturní institut v Praze

13.00–14.00 VaříME S KnIhoU – foYER9
Potraviny zdravé výživy od A do Z
Jarmila Mandžuková, autorka řady knih o  výživě 
a zdravém životním stylu, nám představí knihu Potra-
viny zdravé výživy od A do Z. Dozvíte se, jak se orien-
tovat v bohaté nabídce zdravých potravin i jak je při-
pravovat, a ochutnáte některé báječné speciality.
 [ Vyšehrad, spol. s r.o.
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13.00–13.50 LItERatURa onLInE – PRaVé KřídLo

Co nás činí lidmi? Struktura a evoluce lidského 
genomu
Přednáška genetika Václava Pačesa v rámci výstavy 
Budoucnost začíná teď aneb takhle vědce neznáte, 
která s nadsázkou a humorem představuje osobnost 
padesáti vědců, koníčky i obor, jemuž se věnují. Vel-
koformátové fotografie doplňují snímky z jejich sou-
kromí, z let 1963 až 2003, tedy z období existence 
rozhlasového magazínu Meteor.
 [ Český rozhlas Dvojka

13.00–14.00 P 501 – PRaVé KřídLo

Vladimír Merta a Jan Hrubý – autogramiáda
Písničkář a spisovatel Vladimír Merta bude podepi-
sovat své desky a knihu písňových textů Mimo čas. 
Jan Hrubý bude podepisovat nové album Společné 
světy a svoji knihu Housle tečka Hrubý.
 [ Galén

13.30–14.30 P 208 – PRaVé KřídLo

Májové věnce a ozdoby  
s Lucií Dvořákovou – workshop
Autorka bestselleru Originální věnce a přírodní deko-
race představí pokračování této úspěšné knihy. Pod 
jejím dohledem si můžete vytvořit vlastní originální 
věnec či dekoraci.
 [ Albatros Media a.s.

14.00

14.00–14.50 
 LItERÁRní SÁL – PRaVé KřídLo52
Autorská ilustrovaná kniha LIVE!
Přijďte se svými dětmi objevit proměny a vývoj autor-
ské ilustrované knihy. O  tomto fenoménu promluví 
Jana Čeňková a představí výrazné české osobnosti 
žánru. Zároveň se setkáte s jeho dvěma renomova-
nými představitelkami. S Renátou Fučíkovou podnik-
nete audiovizuální procházku do historických událos-
tí, s Dagmar Urbánkovou vás čeká dílnička, ve které 
si můžete vyrobit vlastní Chlebovou Lhotu a nakonec 
ji sníst!
 [ Svět knihy, s.r.o. a Česká sekce IBBY

14.00–14.50 
 LItERÁRní KaVÁRna – PRaVé KřídLo (baLKon VLEVo)

Beseda s Lenkou Procházkovou o nové knize 
Bílý klaun a o církevních restitucích
Spisovatelka a bojovnice proti církevním restitucím 
Lenka Procházková uvede novou knihu Bílý klaun, 

která je ucelenou sbírkou fejetonů a článků glosují-
cích naši současnost.
 [ Nakladatelství Epocha

14.00–14.50 
 KoMoRní SÁL – PRaVé KřídLo (baLKon VLEVo)37
Dějiny a beletrie 
Rumunští autoři Bogdan Suceavă a Ioan T. Morar bu-
dou spolu se svým českým hostem číst ze svých ro-
mánů S bubnem na zajíce chodil a Černá a červená. 
Řeč bude o schopnosti literatury reflektovat a zhod-
notit dějinné události. Pořadem provede český spiso-
vatel a překladatel Jiří Našinec.
Tlumočeno: čeština, rumunština
 [ Ministerstvo kultury Rumunsko  
a Rumunský kulturní institut v Praze

14.00–14.50 LItERatURa onLInE – PRaVé KřídLo8
Neočtení neohnutí Blázni(.cz)
Blázni.cz nejsou ani web ve stylu „přidejte, kdo chce, 
co chce“, ani uzavřený blog několika tvůrců. Vznikli 
jako prostor pro „naivní a nesemleté“ autory, kteří 
ale musí vystoupit z anonymity internetu a fyzicky se 
potkat. Skupina stále roste a vydává i hmotný časo-
pis. Něco z něho vám přečteme.
 [ Blázni.cz

14.00–14.50 L 105 – LEVé KřídLo2
Tomáš Zahrádka – autogramiáda
Autor podepisuje svou knihu Dědeček.
 [ Nakladatelství Meander

15.00

15.00–15.50 
 SÁL RoStEME S KnIhoU – PRaVé KřídLo2
Tactus.cz – hmatové knihy nejen  
pro nevidomé děti
Prezentace projektu Tactus.cz, který podporuje výro-
bu a vydávání hmatových knih pro děti se zrakovým 
postižením.
 [ Sdružení Hapestetika, o.s. a Svět knihy, s.r.o.

15.30–16.00 L 105 – LEVé KřídLo2
Jiří Stránský – autogramiáda
Spisovatel podepisuje svou knihu Perlorodky.
 [ Nakladatelství Meander


