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9.30–10.30 P 208 – Pravé křídlo2
Šperky z korálků s Radkou Flekovou
Vytvořte si pod dohledem zkušené autorky šperk 
z korálků! Radka Fleková poradí jak na to.
 [ Albatros Media a.s., nakladatelství Computer Press

10.00

10.00 literární sál – Pravé křídlo1
Jan Lukeš: Diagnózy času (Český a slovenský 
poválečný film 1945–2012)
Beseda se známým filmovým historikem a kritikem 
Janem Lukešem o jeho zcela nové knize
 [ Nakladatelství Slovart

10.00–10.50 
 sál rosteMe s kniHoU – Pravé křídlo26
Pohádky pro kulíšky
Představení projektu a knihy Pohádky pro kulíšky. Au-
torské čtení dvou pohádek z knihy a jedné z „Kulíško-
vánek“ Pro děti možnost vykreslování mandal a ob-
rázků z  knihy Pohádky pro kulíšky za přítomnosti 
jedné z  ilustrátorek. Na knize spolupracovalo přes 
čytřicet blogerů a šest spisovatelů. Sbírka pohádek 
pro kulíšky je stále aktuální. Účinkují: Edith Holá, Ida 
Novotná a Šárka Smíšková.
 [ Nedoklubko, o.s.

10.00–10.50 
 aUtorskÝ sál – levé křídlo5
Poezie pro děti 21. století – Radek Malý,  
Petr Šrámek, Ivana Hutařová
Obstojí básničky v konkurenci počítačových her? Jak 
vlastně vypadá současná poezie pro děti? Jistě má 
na co navazovat – ale skutečně tak činí? Na tyto 
i další otázky se pokusí odpovědět autor Radek Malý, 
editor antologií poezie pro děti 19. a 20. století Petr 
Šrámek a knihovnice a odbornice na dětskou četbu 
Ivana Hutařová v besedě určené rodičům i jejich dě-
tem.
 [ Literární akademie, Svět knihy, s.r.o.

10.00–10.50 
 literární kavárna – Pravé křídlo (balkon vlevo)2
Kniha Foss – mapa příběhu
Ostrov Island v sobě ukrývá řadu tajemství. Přijďme si 
společně přečíst začátek příběhu, vytvořit si vlastní 
mapu a na závěr si něco zapsat do své nové knihy. Dílna 
je vhodná pro děti od 6 do 10 let. Vítáme i předčtenáře.
 [ Nová škola, o.p.s.

10.00–10.50 
 koMorní sál – Pravé křídlo (balkon vlevo)1
Večný outsider: Silvester Lavrík a Laco Kerata
Silvester Lavrík predstaví svoj najnovší román Zu, 
ktorý ho vyniesol medzi finalistov Anasoft litery 
2012, a spisovateľ Laco Kerata knihu Zlý herec, kto-
rá vyšla vo vydavateľstve Větrné mlýny (2012) v pre-
klade Miroslava Zelinského.
 [ Anasoft litera, Literárne informačné centrum

10.00–11.00 P 408 – Pravé křídlo2
Krysáci jsou zase spolu – autogramiáda
Jiří Žáček napsal a Ivan Mraček ilustroval druhý díl 
úspěšné knihy o nerozlučných kamarádech Huberto-
vi, Hodanovi, Edovi a trpaslíku Ludvíčkovi. Účast na 
autogramiádě přislíbil Bolek Polívka. 
Moderuje Jiří Chalupa.
 [ Česká televize – Edice ČT

10.00–12.00 l 117 – levé křídlo

Eduard Douša
Skladatel a autor not Eduard Douša bude podepiso-
vat noty Maličkosti.
 [ MUSICA GIOIA

10.30–11.30 
 slovensko dĚteM – Pravé křídlo21
Obraz slova
Workshop na motívy detského „Proglasu“ v  autor-
skej interpretácii spisovateľa Daniela Pastirčáka. 
Vytvoríme si pozitívne výtvarné afirmácie na každý 
deň s posolstvom vierozvestov Cyrila a Metoda. Mo-
deruje Ľubica Kepštová.
 [ Literárne informačné centrum, Združenie vydavateľov 
a kníhkupcov SR

10.30 l 304 – levé křídlo

Ludmila Vaňková – autogramiáda
 [ Nakladatelství Šulc – Švarc

10.45-11.45 P 208 – Pravé křídlo2
Májové věnce a ozdoby s Lucií Dvořákovou
Vytvořte si jarní věnec či dekoraci pod dohledem zku-
šené autorky návodných knih Lucie Dvořákové.
 [ Albatros Media a.s., nakladatelství Computer Press

NEDĚLE
19. KVĚTNA
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11.00

11.00 velkÝ sál – střední Hala

SENSEN – Senzační senioři a Druhý život dětské 
knihy 
Druhý život dětské knihy je projekt, který shromažďu-
je a dále distribuuje nové i starší dětské knihy za 
účelem podpory čtení u dětí. Kdo chce věnovat nepo-
škozené a obsahově kvalitní dětské tituly, může je 
donést během celého veletrhu na stánek SENSEN – 
pravé křídlo – P 406A. Dárce dostane slevový poukaz 
k nákupu knih. K sebraným knihám bude poslední 
den veletrhu přidán stejný počet knih nových. Předá-
ní knih proběhne pod patronací herečky a malířky Ivy 
Hüttnerové a za účasti Boženy Jirků (Nadace Char-
ty  77/Konto BARIÉRY), Dany Kalinové (Svět knihy, 
s.r.o.) a Aleše Pýchy (MAFRA, a.s.) do rukou Rut  
Kolínské (Síť mateřských center o.s.) a dále zástup-
cům dětských domovů, azylových domů a domů dětí 
a mládeže. Na závěr vystoupí Dětský pěvecký sbor 
BEZNOT a děti z dětských domovů Radost a Lety.
 [ Svět knihy, s.r.o. a Nadace Charty 77 / Konto BARIÉRY

11.00–11.50 literární sál – Pravé křídlo1
Prieniky a súvislosti: Dušan Dušek  
a Monika Kompaníková
Víťazka literárnej ceny Anasoft Litera 2011 predstaví 
román Pátá loď (Větrné mlýny), preklad Kateřina Tuč-
ková. Dušan Dušek uvedie prózu Pešo do neba v pre-
klade M. Zelinského. Moderuje: Miroslava Vallová. 
Hudba: Adriena Bartošová.
 [ Anasoft litera, Literárne informačné centrum

11.00–11.50 
 sál rosteMe s kniHoU – Pravé křídlo2
Inspektor Fousek na stopě – Čtenářský  
maraton – soutěž
Herci Divadla Puls a dobrovolníci z publika čtou z kni-
hy Hany Lamkové a Evy Sýkorové-Pekárkové k popu-
lárnímu večerníčku. Klání o nejbystřejšího detektiva 
se může zúčastnit každý, bez rozdílu věku. Následně 
na stánku České televize P 408 autogramiáda. 
Moderuje Jiří Chalupa.
 [ Česká televize – Edice ČT

11.00–11.50 aUtorskÝ sál – levé křídlo

Ferdinand Peroutka pro Svobodnou Evropu
Jan Bednář představí svou knihu Ferdinand Peroutka 
pro Svobodnou Evropu – výběr komentářů novináře 
Ferdinanda Peroutky. Unikátní rozhlasové vstupy 
z počátečního, mimořádně krutého, období komunis-
tického režimu v Československu a komentáře nale-
zené v kalifornském archivu Svobodné Evropy zazně-
ly poprvé v pořadu Názory a argumenty na ČRo 6.
 [ Český rozhlas – Plus

11.00–11.50 
 literární kavárna – Pravé křídlo (balkon vlevo)5
Adaj o Roma! Tady Romové!
Tři hlasy současné romské poezie. Debata s ukázka-
mi autorského čtení. Moderátor: Kateřina Andršová. 
Hosté: Jan Horváth, Martin Oláh a Renata Berkyová.
 [ Svět knihy, s.r.o., o.s. Kher a Muzeum romské kultury

11.00–11.50 
 koMorní sál – Pravé křídlo (balkon vlevo)254
Škola základ života – Láska je láska
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 Nad Štolou, Obec spisovatelů

11.00–11.50 MalÝ sál – Pravé křídlo (balkon vlevo)

Projekt Tramlines: literární cestování s aplikací 
pro chytré telefony a Jana Šrámková
Osm měst, osm autorů, nespočet tramvajových linek 
a  jedna aplikace pro chytré telefony. Literature 
Across Frontiers a český partner projektu nakladatel-
ství Fra prezentují projekt Tramlines, jehož výsledky 
vycházejí ve formě aplikace, kterou si mohou čtenáři 
stáhnout na telefon a cestovat tramvají spolu s po-
vídkovými postavami. Povídky napsali účastníci pro-
jektu v rámci rezidenčního pobytu v neznámém měs-
tě, které měli za úkol prozkoumat právě po tramvajo-
vých linkách. Spisovatelka Jana Šrámková beseduje 
s  Alexandrou Büchler o  svém pobytu v  Istanbulu 
a čte povídku, kterou o tomto městě napsala. Mode-
ruje Petr Borkovec (Fra).
 [ Literature Across Frontiers, Fra

11.00–12.00 l 807 – levé křídlo

Autogramiáda s Ivou Málkovou
Autorka je zakladatelkou hnutí STOB a úspěšnou au-
torkou knih o hubnutí. Čeká na vás ochutnávka zdra-
vého mlsání a možností změření tuku.
 [ Smart Press

11.00–12.00 l 820 – levé křídlo

Setkání s Vladimírem Pohoreckým
Autogramiáda k  jeho knize Rozhledny a  ztracené  
hrady.
 [ Český rozhlas – Radioservis a Týdeník Rozhlas

11.00 P 108 – Pravé křídlo

Pexeso věží a rozhleden ČR
Křest pexesa s měsíčníkem cestovního ruchu Kam 
po česku.
 [ Mapcentrum
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12.00

12.00–12.50 velkÝ sál – střední Hala25
Půvabné jsou barvy hada
Vlnitá, vláčná a  trochu nebezpečná koláž z básnic-
kých antologií editora Petra Šrámka Hrábky drábky 
odpadky (Krasohled české poezie pro děti 19. stole-
tí) a  Začarovaný tatrmánek (Jaroslav Vrchlický pro 
děti). Tucet dětských hlasů, dudy a trouby a trubky. 
Dramaturgie a režie Zdena Fleglová.
 [ Svět knihy, s.r.o., Dismanův rozhlasový dětský soubor

12.00–12.50 literární sál – Pravé křídlo1
Dom hluchého
Slovenský autor a  režisér Peter Krištúfek ponúkne 
prierez doterajšou tvorbou a poodhalí okolnosti vzni-
ku rodinnej ságy Dom hluchého. Montáž z  jeho 
úspešného filmu Viditeľný svet (s Ivanom Trojanom) 
priblíži mnohostrannú osobnosť autora. 
Moderuje Radek Malý.
 [ Anasoft litera, Literárne informačné centrum

12.00–13.00 aUtorskÝ sál – levé křídlo2
Lichožrouti navždy
Setkání s Pavlem Šrutem a Galinou Miklínovou, auto-
ry vašich známých lichožroutů, a Bárou Hrzánovou, 
která jim dala svůj osobitý hlas. Součástí představe-
ní posledního dílu Lichožrouti navždy, bude veřejná 
dražba originálních ilustrací z  knihy. Platidlem jsou 
ponožky!!! Vice info na www.lichozrouti.cz. Výtěžek 
dražby poputuje na pomoc chudým lichožroutům.
 [ Nakladatelství Paseka s.r.o.

12.00–12.50 
 literární kavárna – Pravé křídlo (balkon vlevo)6
Blogování: první krok ke knize
Besedovat se bude o on-line psaní na blog, ze kterého 
vznikly knihy několika autorů. Probere se psaní poví-
dek na blog, knižní recenze debutů na blogu Gaia, zá-
žitky blogerů z  kurzu tvůrčího psaní a  také blogový 
sborník vybraných povídek Až spadne poslední hvězda. 
Představí se projekty na Blog.cz: Autorský klub, literár-
ní blogové projekty a redakční blogy, seriál o blogují-
cích seniorech. Blog.cz má jediný knihu z textů a ilu-
strací blogerů: Pohádky pro kulíšky (účastnilo se přes 
40 blogerů a  šest spisovatelů). Besedovat budou: 
Renata Štulcová, Tereza Matoušková alias Temnářka, 
Kateřina Šturmová alias Dubious Cat a Filip Lukl alias 
Matthias. Moderátorka: Edith Holá.
 [ Blog.cz

12.00–12.50 
 koMorní sál – Pravé křídlo (balkon vlevo)

Ochutnávka z literární dílny
Vyzkoušejte si několik kreativních cvičení z dílen tvůr-
čího psaní Evy Hauserové. Nepotřebujete nic než 

chuť si trochu pohrát s češtinou a se svými předsta-
vami. Možná sami sebe udivíte!
 [ Eva Hauserová

12.00–13.00 
 slovensko dĚteM – Pravé křídlo21
Čo sa zmestí do stratenej rukavičky?
To prezradí deťom autor knižky O stratenej rukavičke Ju-
raj Kuniak. Ak máte doma rukavičku, ktorá stratila svoju 
kamarátku, nezabudnite ju priniesť! Čaká vás prekvape-
nie! Moderujú Ľubica Kepštová a Alena Wagnerová.
 [ Literárne informačné centrum, Združenie vydavateľov 
a kníhkupcov SR

12.00–12.50 
 sál Poezie – Pravé křídlo (balkon vPravo)5
Báseň a hlas
Přednáška či spíše vyprávění o poezii recitované, 
zprostředkované. Doplněno ukázkami a muzikou.
 [ Martin Patřičný

12.00–13.00 l 820 – levé křídlo

Setkání s Janem Bednářem
Autogramiáda ke knize Ferdinand Peroutka pro Svo-
bodnou Evropu.
 [ Český rozhlas – Plus

12.00–12.45 P 208 – Pravé křídlo1
Beseda s populární slovenskou autorkou 
a nakladatelkou Evou Urbaníkovou
Eva Urbaníková je populární autorka, jejíž knihy 
Všechno nebo nic, Příliš osobní známost či Vztahová 
níže vydalo nakladatelství Motto, a zároveň úspěšná 
slovenská nakladatelka, která objevila například 
Hanu Lasicovou.
 [ Albatros Media a.s., nakladatelství Motto

12.30–13.30 P 408 – Pravé křídlo2
Slovíčka – autogramiáda a soutěž
Maria Procházková prozradí, jak vznikl televizní cyk-
lus a hravá kniha o cizích slovech, která často použí-
váme, ale ne vždy je umíme vysvětlit dětem. Dialogy 
z knihy předvedou Anička a Vojta ze stejnojmenného 
televizního cyklu. Každý znalec cizích slov si může 
zasoutěžit o ceny. Moderuje Jiří Chalupa.
 [ Česká televize – Edice ČT

13.00

13.00–13.50 
 literární sál – Pravé křídlo15
Proglas
Prezentácia reprezentatívnej publikácie s  básnický-
mi interpretáciami súčasných slovenských básnikov 
k 1150. výročiu príchodu Cyrila a Metoda na Veľkú 
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Moravu. Účinkujú: Juraj Kuniak, Dana Podracká 
a Ján Zambor. Moderuje: Martin Kučera, autor čes-
kého prebásnenia Proglasu z dielne Slovenského  
literárneho klubu v ČR. Hudba: Adriena Bartošová.
 [ Literárne informačné centrum, Združenie vydavateľov 
a kníhkupcov SR

13.00–13.50 
 sál rosteMe s kniHoU – Pravé křídlo2
Otrava
Městem se šíří nákaza, a to dokáže člověka pěkně 
otrávit. Dokáže ji někdo zastavit? Superknihovnice 
se vrací a je ještě méně naložená než posledně. Pro-
to se měj na pozoru, smrtící poezie, Spytihněva s te-
bou svede boj na život a rým.
 [ Městská knihovna v Praze

13.00–13.50 aUtorskÝ sál – levé křídlo

Interaktivní kniha Srdce Aporveru
Také si myslíte, že elektronická kniha není pouhá ko-
pie tištěné knihy ve formátu pdf? Chcete svým dě-
tem umožnit, aby si při četbě elektronické knihy moh-
ly poslechnout i písničku a zatancovat si? Přijďte se 
podívat na ukázku interaktivní knihy Srdce Aporveru. 
Během představení interaktivní knihy Vám sdělíme, 
jaké jsme si kladli při vývoji interaktivní knihy cíle 
a proč si myslíme, že se kniha bude líbit. Kromě in-
teraktivních prvků obsahuje kniha i propojení s pís-
ničkami z desky Hudba z filmu Poslední z Aporveru 
(vydavatel Supraphon). Skupina Yellow Sisters zazpí-
vá během prezentace ukázku písničky a  další dvě 
písně z jejich tvorby.
 [ Actor’s Runway agency, s.r.o.

13.00–13.50 
 literární kavárna – Pravé křídlo (balkon vlevo)3
Memory Puzzles/Puzzled Memory
Prezentace třetího čísla časopisu Visegrad Insight 
věnovaného společným dějinám střední Evropy a dis-
kuse na téma paměť jako rébus se účastní šéfredak-
tor Wojciech Przybylski a Viktor Horváth (HU), Krzysz-
tof Varga (PL), Pavol Rankov (SK) a další hosté.
Tlumočeno: čeština, angličtina
 [ International Visegrad Fund

13.00 l 002 – levé křídlo

Setkání s Bedřichem Ludvíkem
Dramaturg ČT a  autor knihy Pohádky pro otce  
a matky.
 [ Nakladatelství Brána

13.00–13.45 P 208 – Pravé křídlo

Vzpoura mozků podle Václava Šorela
Václav Šorel je autorem kultovních českých komiksů, 
které vyšly ve Zlaté knize komiksů. Autor zavzpomíná 
na okolnosti jejich vzniku i na své spolupracovníky.
 [ Albatros Media a.s., nakladatelství XYZ

13.00 s 201 – střední Hala1
Dunaj na Vltavě
Slavnostní vyhlášení výsledků soutěže o nejzdařilejší 
překlad slovenských textů do češtiny.
 [ Slovenský inštitút v Prahe, Svět knihy, s.r.o.

13.30 l 002 – levé křídlo

Setkání s Petrem Hudským
Autor knih Zlatý časy a novinky Maso od šibenice.
 [ Nakladatelství Brána

14.00

14.00–14.50 
 sál rosteMe s kniHoU – Pravé křídlo25
František Petrák a Radek Malý: Kamarádi 
z abecedy
Loutka jménem Isabella de Ultramarin výtvarníka 
Františka Petráka maluje písmena na přání, básník 
Radek Malý s dětmi skládá básně... K dispozici gra-
fické listy pro domalovávání, další překvapení pro 
nejmenší čtenáře nejsou vyloučena.
 [ Nakladatelství Host

14.00–16.00 slovensko dĚteM – Pravé křídlo1
Majú klasické rozprávky miesto v detských 
knižničkách?
Ako vydávať klasiku pre deti s dôrazom na Pavla Dob-
šinského a Boženu Němcovú. Odborný seminár ve-
die Timotea Vráblová so svojimi hosťami – Igorom 
Válkom a Ivonou Březinovou.
 [ Slovenská sekcia IBBY, Literárne informačné centrum,  
Združenie vydavateľov a kníhkupcov SR

14.00–14.50 
 sál Poezie – Pravé křídlo (balkon vPravo)5
Eva Turnová & Co
Známá osobnost českého undergroundu, baskytarist-
ka The Plastic People of the Universe odhaluje svůj 
vnitřní svět v knize Turnový háj. Hudební doprovod je 
inspirován texty básní V. Brabence, Magora Jirouse, 
J. Koláře a dalších.
 [ Svět knihy, s.r.o., Eva Turnová
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14.00 Prostor Před vÝstavištĚM1
Pocta Jánošíkovi
Folklórny program FS Šarvanci k 300. výročiu smrti 
legendárneho slovenského zbojníka
 [ FS Šarvanci a Slovensko-český klub

14.00–14.45 P 208 – Pravé křídlo25
Hrábky drápky odpadky
Herec Jan Potměšil, literární vědec Petr Šrámek 
a  ilustrátor Chrudoš Valoušek vybírají z  antologie  
poezie pro děti 19. století Hrábky drápky odpadky ty 
nejlepší kousky.
 [ Albatros Media a.s., nakladatelství Albatros

14.00–15.30 P 408 – Pravé křídlo2
Chaloupka na vršku – Nové  
příběhy – autogramiáda
Další epizody ze života obyvatel malé podhorské ves-
ničky z večerníčku i nové knihy přiblíží autorka Šárka 
Váchová, o písničkách v notových záznamech a na 
bonusovém CD pohovoří Petr Skoumal a  ukázky 
z knihy dramaticky ztvární herci Divadla Puls. Mode-
ruje: Jiří Chalupa.
 [ Česká televize – Edice ČT

14.00–14.50 s 201 – střední Hala15
Juliana Sokolová: Môj dom bude mať strechu / 
My House Will Have a Roof
Prezentácia knižného debutu slovenskej poetky, kto-
rý vyšiel dvojjazyčne vo vydavateľstve FRA. Mode-
rujú: Petr Borkovec a Erik Lukavský.
 [ Fra, Literárne informačné centrum

15.00

15.00–15.50 sál rosteMe s kniHoU – Pravé křídlo

Tactus.cz – hmatové knihy nejen pro nevidomé děti
Prezentace projektu Tactus.cz, který podporuje výro-
bu a vydávání hmatových knih pro děti se zrakovým 
postižením.
 [ Sdružení Hapestetika, o.s.

15.00–16.00 l 208 – levé křídlo25
František Petrák a Radek Malý
Autogramiáda ke knize Kamarádi z abecedy.
 [ Nakladatelství Host


