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9.30–10.30 P 208 – Pravé křídlo2
Petra Braunová a její Rošťák Oliver
Setkání s  Petrou Braunovou nad jejími knížkami 
o Oliverovi, který je pěkný rošťák. Autorka Rošťáka 
Olivera napsala před deseti lety pro svého syna, kte-
rý je dnes dospělý, letos připsala nový druhý díl Roš-
ťák Oliver a Marica čarodějka.
 [ Albatros Media a.s., nakladatelství Albatros

10.00

10.00–10.50 vElkÝ SÁl – StřEdní hala

Flexibook 1:1 aneb 5P digitální výuky v českých 
základních školách
Tříletý pilotní projekt ověřuje efektivnost výuky s pod-
porou tabletů v  režimu 1:1 (1 žák = 1 tablet) a za 
profesionální podpory učitele. Na zhruba 50 základ-
ních školách bude srovnávána výuka s pomocí table-
tů a  interaktivních učebnic se standardním způso-
bem výuky.
 [ Nakladatelství Fraus

10.00–10.50 lItErÁrní SÁl – Pravé křídlo1
Hájnikova žena
Variácia na klasické dielo slovenskej literárnej 
spisby P. O. Hviezdoslava. Nový kontext, moderný ja-
zyk a inovačný prístup s pôvodnými citáciami. Účin-
kujú: Anna Nováková, Daniel Zulčák a Michal Rosík. 
Scenár: Miroslav Dacho. Réžia: Lukáš Brutovský.
 [ Literárne informačné centrum, Združenie vydavateľov 
a kníhkupcov SR

10.00–10.50 SÁl roStEME S knIhoU – Pravé křídlo

Zuby nehty – křest knihy
Křest nového vydání dvaceti povídek autorů tvůrčí 
skupiny Hlava nehlava. Čekají nás příběhy, které vy-
děsí malé i větší a  jež nám pěkně pocuchají nervy, 
navodí správnou strašidelnou atmosféru. Odehrávají 
se teď a tady a můžou se přihodit komukoli z nás – 
v koupelně, ve výtahu, v novém bytě, v knihovně, na 
táboře i třeba v nemocnici. Pojďte se s námi chvíli 
bát a přivítat Zuby nehty v nové podobě.
 [ Knihkupectví Fantazie, Svět knihy, s.r.o.

10.00–10.50 aUtorSkÝ SÁl – Pravé křídlo2
Rádio Junior
Nová stanice Českého rozhlasu Rádio Junior uvádí 
zábavný program plný pohádek, písniček, her a sou-
těží.
 [ Český rozhlas – Rádio Junior

10.00–10.50 
 lItErÁrní kavÁrna – Pravé křídlo (balkon vlEvo) 2
Školní čtenářské kluby v projektu Brána 
ke vzdělávání
Na začátku byla plátěná taška, a v ní spousta hez-
kých knih. Představení metod a  technik pro rozvoj 
čtenářské gramotnosti. Společně s dětmi zažijeme 
část čtenářského klubu (www.ctenarskekluby.cz) – 
ukážeme si, jakým způsobem si děti doporučují knihy 
i jak s nimi pracují.
 [ Nová škola, o.p.s.

10.00–10.50 
 koMorní SÁl – Pravé křídlo (balkon vlEvo)2
Daniela Krolupperová a Miloš Kratochvíl 
beseda
Setkání s  autory oblíbených knih pro děti. Daniela 
Krolupperová představí novou knihu O’Bluda a Miloš 
Kratochvíl knihu básniček Pes nám spadla.
 [ Mladá fronta, a.s.

10.00–13.00 l 820 – lEvé křídlo2
Dopoledne s Rádiem Junior
Rádio Junior a Vydavatelství a nakladatelství České-
ho rozhlasu zvou děti na pásmo her, malování, poví-
dání a setkání nad knížkou písniček z filmu Čtyřlístek 
ve službách krále.
 [ Český rozhlas – Radio Junior / Vydavatelství a nakladatelství 
Českého rozhlasu

10.30–11.30 
 SlovEnSko dĚtEM – Pravé křídlo215
Věra Ludíková: Malý básník
Výber z poézie pre deti českej poetky Věry Ludíkovej, 
preložený do slovenčiny a nemčiny, doplnený ôsmimi 
slovenskými básnikmi a výberom ich básní pre deti, 
ktoré autorka preložila do češtiny. 
Uvádza: Věra Ludíková.
 [ Grantis, s.r.o., Literárne informačné centrum

10.30–12.30 P 208 – Pravé křídlo2
Jak se vaří kniha
Ukázka edukativního programu nakladatelství Alba-
tros. Děti se dozvědí, jaká je cesta knihy od spisova-
tele ke čtenáři, a samy si vytvoří vlastní knihu. Díky 
nejmodernějším technologiím odcházejí s výtiskem. 
Tentokrát se spisovatelkou Danielou Krolupperovou
 [ Albatros Media a.s., nakladatelství Albatros

PÁTEK
17. KVĚTNA
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11.00

11.00–11.50 vElkÝ SÁl – StřEdní hala4
Předávání Výročních cen Nakladatelství 
Fragment za rok 2012
Nakladatelství Fragment ocení své významné autory 
výročními cenami za rok 2012. Autoři budou oceněni 
ve dvou kategoriích: Nejúspěšnější novinka roku 2012 
a  Mimořádný přínos pro Nakladatelství Fragment. 
V uplynulých ročnících byli oceněni například: prezident 
republiky Václav Klaus, Pavel Kantorek nebo Zdeněk 
Svěrák.
 [ Nakladatelství Fragment, spol. s r.o.

11.00–11.50 lItErÁrní SÁl – Pravé křídlo4
Slavnostní předávání cen festivalu  
TOURMAP 2013
 [ Avant Promotion, s.r.o.

11.00–11.50 
 SÁl roStEME S knIhoU – Pravé křídlo264
Moje volba – tištěná nebo  
elektronická kniha?
Vyhlášení výsledků a předávání cen literární soutěže 
pořádané v rámci tématu veletrhu Bloger spisovate-
lem, spisovatel blogerem. Soutěž je projektem kam-
paně na podporu četby knih Rosteme s knihou. 
Moderuje Lukáš Hejlík, host Iva Pekárková.
 [ Svět knihy, s.r.o. ve spolupráci s blogy iDNES a CooBoo

11.00–11.50 aUtorSkÝ SÁl – lEvé křídlo2
Ladislav Špaček
Setkání s autorem k jeho nové knize pro děti Dědeč-
ku, vyprávěj.
 [ Mladá fronta, a.s.

11.00–11.50 
 lItErÁrní kavÁrna – Pravé křídlo (balkon vlEvo)1
Kafkov druhý život
Scénické čítanie z hry Milana Richtera o živote, aký 
osud Kafkovi nedožičil. Zaznejú rozhovory postáv 
F. Kafku a jeho snúbenice zo scén v Prahe v rokoch 
1939 a  1961. Moderuje Jana Štroblová. Účinkujú 
slovenskí herci.
 [ Literárne informačné centrum

11.00–11.50 
 koMorní SÁl – Pravé křídlo (balkon vlEvo)6
Blogování – kolektivní samomluva internetu
O fenoménu internetových deníčků s Petrem Koub-
ským a jeho hosty. Obsese grafomanů, mrtvá větev 
vývoje, nebo budoucnost publicistiky?
 [ Literární akademie, Svět knihy, s.r.o.

11.00–12.00 MalÝ SÁl – Pravé křídlo (balkon vlEvo)

Jiří Dědeček
Předseda Českého centra PEN otvírá česko-sloven-
skou PENklubovnu autorskou četbou i písní a uvítá 
slovenské hosty.
 [ PEN klub

11.00–12.00 l 406 – lEvé křídlo

Jana Červenková – autogramiáda
Autorka podepisuje prózy Jak vypadá Nic, Kurs potá-
pění a Pozdní láska.
 [ Nakladatelství Atlantis

11.00–12.00 l 807 – lEvé křídlo

Autogramiáda spojená s ochutnávkou pokrmů 
z dílny Martina Škody
Autor kuchařského debutu Škoda nevařit – Kuchařka 
plná hudby, která získala 3. místo v kategorii Kuchař-
ská prvotina v prestižní celosvětové soutěži Gour-
mand World Cookbook Awards pro rok 2012. Kniha 
je plná nápaditých receptů a hudby.
 [ Smart Press

11.00 P 108 – Pravé křídlo

Mapa věží a rozhleden ČR
Mapa, vydaná ke dni věží a rozhleden (28. 9.), bude 
pokřtěna vnukem Jaroslava Haška Richardem Haš-
kem a Josefem Švejkem.
 [ Mapcentrum

11.00–12.30 P 408 – Pravé křídlo2
O Kanafáskovi – autogramiáda
Proč si Galina Miklínová vybrala za hlavní hrdiny své-
ho večerníčku a své knihy zlobivého Jonáše a ještě 
zlobivější uspávací peřinu Kanafáska? Co mají na 
práci skřítkové ze Snovízu? Moderuje Jiří Chalupa.
 [ Česká televize - Edice ČT

12.00

12.00–12.50 vElkÝ SÁl – StřEdní hala3
Smutný osud sester Sigmunda Freuda v románu 
bestsellerového autora Goce Smilevského
Proč zanechal Sigmund Freud své sestry roku 1938 
ve Vídni svému osudu – jisté smrti? Na to se pokou-
ší odpovědět makedonský spisovatel, který studoval 
mj. v Praze, jehož román byl přeložen do 25 jazyků 
a získal za něj Cenu Evropské unie za literaturu.
Tlumočeno: čeština, angličtina
 [ Euromedia Group
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12.00–12.50 lItErÁrní SÁl – Pravé křídlo

Minulost je mrtvá … beseda s Vladimírem 
Kafkou
Beseda se čtenáři a představení nové knihy Minulost 
je mrtvá, život začal právě teď, za účasti autora 
a  akademického malíře Vladimíra Kafky. Autor po-
vypráví o svém velmi poutavém osudu, který ho při-
vedl na novou cestu, o léčení a knižní prvotině.
 [ Metafora

12.00–12.50 SÁl roStEME S knIhoU – Pravé křídlo

Audioknihy na Audiotéka.cz – čtěte ušima 
kdykoliv a kdekoliv
Víte, že knihy nemusíte jen číst, ale můžete je i po-
slouchat? Vyzkoušeli jste už audioknihy? Audiotéka.
cz je unikátní služba, která umožnuje poslouchat 
české audioknihy kdykoliv a kdekoliv pomocí aplikací 
pro mobilní telefony a tablety.
 [ Audiotéka.cz

12.00–12.50 aUtorSkÝ SÁl – lEvé křídlo

Martin Kratochvíl a Jazz Q – koncert  
k novému CD
Piano sólo jsou nejnovější skladby Martina Krato-
chvíla v notové podobě a po dlouhých 28 letech vydá-
vá slavná jazzrocková formace Martina Kratochvíla 
Jazz Q nové album. Vedle kmenových muzikantů pů-
vodní éry kapely účinkuje na CD bubeník Ladislav 
Deczi a zpívá Oskar Petr.
 [ Český rozhlas – Vydavatelství a nakladatelství Českého 
rozhlasu

12.00–12.50 
 lItErÁrní kavÁrna – Pravé křídlo (balkon vlEvo)

Pavel Kosatík
Beseda se známým publicistou a spisovatelem ne-
jen k novému vydání knihy Fenomén Kohout.
 [ Mladá fronta, a.s.

12.00–12.50 
 koMorní SÁl – Pravé křídlo (balkon vlEvo)1
Příběhy o ženách v současném slovenském filmu
Alena Bodingerová představí film Miluj ma, alebo 
odíď!, který vznikl podle jejího scénáře v režii Mariany 
Čengel Solčanské a který reprezentuje jeden z výraz-
ných proudů v  současné slovenské kinematografii. 
Úvodní slovo Petr Kaňka.
 [ Literární akademie, Svět knihy, s.r.o.

12.00–13.00 
 MalÝ SÁl – Pravé křídlo (balkon vlEvo)1
Ivan Klíma a Ladislav Ballek
Čtou ze svých nejnovějších knih – I. Klíma: O lásce, 
tichu i zradě, L. Ballek: Trinásty mesiac.
 [ PEN klub

12.00–14.00 
 SlovEnSko dĚtEM – Pravé křídlo21
Zahrajme sa na Slniečko
Výtvarný a literárny workshop Aleny Wagnerovej a Ľu-
bice Kepštovej o časopiseckej tvorbe a knižnej ilus-
trácii, v ktorom sa deti zahrajú na redaktorov, malia-
rov a spisovateľov. Spoločne vytvoria detský časopis.
 [ Literárne informačné centrum, Združenie vydavateľov 
a kníhkupcov SR

12.00 l 002 – lEvé křídlo

Setkání s Janem Říhou
Novinář a  autor knih Rallye Dakar a  30 let Rallye  
Dakar.
 [ Nakladatelství Brána

12.00–13.00 l 307 – lEvé křídlo

Ruda z Ostravy a Bruno Ligocki – autogramiáda
Oblíbený český moderátor, herec, showman Ruda 
z Ostravy bude společně s Brunem Ligockim, auto-
rem textu, podepisovat titul Besceller!!!
 [ Nakladatelství Fragment, spol. s r.o.

12.00–13.00 l 406 – lEvé křídlo

Pavel Gan – autogramiáda
Prozaik a  literární vědec, podepisuje u  příležitosti 
haškovského výročí svůj román–koláž s kresbami Jo-
sefa Lady Osudy humoristy Jaroslava Haška v  říši 
carů a komisařů….
 [ Nakladatelství Atlantis

12.00–12.50 S 201 – StřEdní hala1
Sám proti noci: Dominik Tatarka
Priatelia a kolegovia spomínajú na Dominika Tatar-
ku. Hostia: Eva Štolbová, Lenka Procházková, Oleg 
Pastier, Peter Zajac, Jana Oľhová.
 [ Artforum, Literárne informačné centrum

13.00

13.00–13.50 vElkÝ SÁl – StřEdní hala

Glosy Dominika Duky
Beseda a  autogramiáda kardinála Dominika Duky 
k jeho 2. knižnímu vydání svátečních zamyšlení vysí-
laných na stanici Český rozhlas Radiožurnál v  roce 
2012.
 [ Český rozhlas – Radioservis a Týdeník Rozhlas

13.00–13.50 lItErÁrní SÁl – Pravé křídlo1
V úzkosti hľadania: Dominik Tatarka
LIC a vydavateľstvo Artforum predstavia publikácie, 
ktoré vydali k storočnici Dominika Tatarku. Po dlhom 
období mlčania sa opäť stretneme s  výnimočným 
spisovateľom a disidentom. 
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Hostia: Eva Štolbová, Lenka Procházková, Oleg Pas-
tier, Peter Zajac, J. Oľhová.
 [ Artforum, Literárne informačné centrum, Združenie 
vydavateľov a kníhkupcov SR

13.00–14.50 
 SÁl roStEME S knIhoU – Pravé křídlo24
SOUBOJ ČTENÁŘŮ – soutěž ve znalosti  
obsahu knih
Finální kolo soutěže, kterou pro šesté třídy základ-
ních škol vyhlašuje Svět knihy, s.r.o. Online předkola 
se zúčastnilo 43 tříd z celé republiky, z nichž 5 nej-
lepších se o vítězství utká ve finálovém souboji pří-
mo na veletrhu. Moderuje Zdeněk Eška.
 [ Svět knihy, s.r.o.

13.00–13.50 aUtorSkÝ SÁl – lEvé křídlo

Alena a Vlastimil Vondruškovi: Město
První kniha edice Průvodce českou historií. Zkušení 
autoři seznamují čtenáře s vývojem měst od raného 
středověku do 19. století, s proměnami základních 
městských staveb a  životem městské společnosti. 
Kromě srozumitelného textu nabízí kniha cca 600 fo-
tografií.
 [ Vyšehrad, spol. s r.o.

13.00–13.50 
 lItErÁrní kavÁrna – Pravé křídlo (balkon vlEvo)

Daniela Fischerová
Známa dramatička a spisovatelka čte ze své nové 
knihy Sváteční vraždy.
 [ Mladá fronta, a.s.

13.00–13.50 
 koMorní SÁl – Pravé křídlo (balkon vlEvo)1
Vznikne opět generace? Zaříkání obrazu 
světa ve filmech slovenských studentů  
a jejich pedagogů
Pořad předestře témata dokumentaristů i scénáristů 
hrané tvorby, která stojí v současné době v centru 
pozornosti mladých slovenských tvůrců. Patří mezi 
ně romská problematika, otázka odsunu Maďarů po 
2. světové válce, osudy lidí z politických procesů 50. 
let, ale najdeme zde například i filmové variace k He-
mingwayově povídce atp. Pořadem provází český do-
kumentarista Petr Kaňka.
 [ Literární akademie, Svět knihy, s.r.o.

13.00–14.50 
 latErna PoEtICa – Pravé křídlo53
ZEBRA Poetry Film Festival
Prezentace festivalu spojená s  promítáním filmů. 
Moderátor: Christiane Lange (Literatur Werkstatt 
Berlin, ZEBRA Poetry Film Festival).
Tlumočeno: čeština, němčina
 [ Svět knihy, s.r.o., Literature Across Frontiers

13.00 l 002 – lEvé křídlo

Setkání s Janem Štovíčkem
Autor úspěšných cestopisných knih o Africe.
 [ Nakladatelství Brána

13.00 l 101 – lEvé křídlo

Goce Smilevski
Autogramiáda ke knize Freudova sestra (Odeon).
 [ Euromedia Group

13.00–14.00 l 406 – lEvé křídlo

Miloš Mendel – autogramiáda
Arabista a  islamolog, podepisuje své knihy Džihád 
a Náboženství v boji o Palestinu.
 [ Nakladatelství Atlantis

13.00–14.00 l 807 – lEvé křídlo

Setkání s Petrou Pospěchovou
Autorka připravované Regionální kuchařky. Setkání 
je doprovázeno ochutnávkou pokrmů z různých koutů 
České republiky. Odhalte tradice našich krajů.
 [ Smart Press

13.00–14.00 l 820 – lEvé křídlo

Martin Kratochvíl a Jazz Q
Setkání s  Martinem Kratochvílem a  autogramiáda 
nového CD a not Jazz Q.
 [ Český rozhlas Vydavatelství a nakladatelství Českého rozhlasu

13.00–13.30 P 101 – Pravé křídlo

Představení publikace Planeta Země
Zcela nová publikace představuje naši planetu tro-
chu jiným způsobem. Poutavé texty jsou bohatě ilu-
strovány mapami, fotografiemi, schématy a  grafy. 
Publikace je určena pro nejširší veřejnost.
 [ Kartografie PRAHA a.s.

13.00–14.30 P 208 – Pravé křídlo21
Čtení s Ivonou Březinovou  
a Gabrielou Futovou
Setkání s českou a slovenskou autorkou. Ivona Bře-
zinová kromě psaní svých vlastních knížek překládá 
ze slovenštiny půvabné vyprávění Gabriely Futové 
o Psí škole kocoura Rudochlupa. O této i dalších kníž-
kách si budou obě autorky povídat s dětmi.
 [ Albatros Media a.s., nakladatelství Albatros

13.25–13.50 l 301 – lEvé křídlo

Hana Parkánová-Whitton
Autorka představí vydané i chystané novinky z Mladé 
fronty: Jak si vypěstovat na anglické zahradě českého 
trpaslíka a Třetí pečeť.
 [ Mladá fronta, a.s.
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14.00

14.00–14.50 vElkÝ SÁl – StřEdní hala3
Liao I-wu: Hovory se spodinou
Čínský spisovatel a disident Liao I-wu přijíždí do Čes-
ké republiky představit Hovory se spodinou; 25 roz-
hovorů s lidmi z okraje čínské společnosti, za kterou 
získal několik významných ocenění.
Tlumočeno: čeština, čínština
 [ Mladá fronta, a.s.

14.00–14.50 lItErÁrní SÁl – Pravé křídlo4
Slovník roku 2013
Slavnostní vyhlášení výsledků 20. ročníku soutěže 
a  předání cen. Publikace JTP pro diváky zdarma. 
Účinkují: Amalaine Diabová, Jana Hašková, Petr Kaut-
ský, Jana Schovancová, Alena Šourková, autoři a vy-
davatelé vítězných publikací.
 [ Jednota tlumočníků a překladatelů

14.00–14.50 aUtorSkÝ SÁl – lEvé křídlo1
Emíre Khidayer – beseda
Beseda se slovenskou autorkou k  jejím bestselle-
rům Arabský svět – jiná planeta? a Život po arabsku.
 [ Mladá fronta, a.s.

14.00–14.50 
 lItErÁrní kavÁrna – Pravé křídlo (balkon vlEvo)5
Otokar Březina: Stavitelé chrámu
Prezentace souborného vydání díla Otokara Březiny 
– básní a dvou knih esejů v ruštině, vydaných nakla-
datelstvím A.I. Novikova (Rusko, Petrohrad) v překla-
du Olega Maleviče. Účastníci: ředitelka nakladatel-
ství A.I. Novikova Jelena Kozlovskaja, šéfredaktor 
Michail Rejzin, editor knihy Oleg Malevič, překladatel-
ka, petrohradská básnířka Oxana Lichačevová.
 [ Svět knihy, s.r.o.

14.00–14.50 
 koMorní SÁl – Pravé křídlo (balkon vlEvo)

Trénink paměti s Jitkou Suchou
Přijďte si procvičit slovní zásobu, logiku, představi-
vost nebo koncentraci. Zkušená autorka a trenérka 
paměti Jitka Suchá vás např. naučí, jak si snadno 
a rychle zapamatovat čísla.
 [ Nakladatelství Portál

14.00–15.00 
 MalÝ SÁl – Pravé křídlo (balkon vlEvo)1
Dušan Šimko a Antonín Bajaja
Besedují o literatuře ve spojení s regiony.
 [ PEN klub

14.00–14.50 
 SÁl PoEZIE – Pravé křídlo (balkon vPravo)53
Kerry Shawn Keys
Americký básník žijící v Litvě, milující Olomouc a Pra-
hu, čte své básně v angličtině. Vybrané básně zazní 
v českém překladu. Moderuje Stephan Delbos.
Tlumočeno: čeština, angličtina
 [ Svět knihy, s.r.o., Velvyslanectví USA v Praze

14.00 l 002 – lEvé křídlo

Setkání s Blankou Jehlíkovou
Autorka knih Čarodějka, Sabat, Pražské pověsti, Ži-
dovské pověsti.
 [ Nakladatelství Brána

14.00 l 101 – lEvé křídlo

Ondřej Suchý
Autogramiáda ke knize Pokrmy kořeněné smíchem 
(Ikar).
 [ Euromedia Group

14.00–15.00 l 208 – lEvé křídlo

Kateřina Tučková
Autogramiáda autorky bestsellerů Žítkovské bohyně 
a Vyhnání Gerty Schnirch.
 [ Nakladatelství Host

14.00–15.00 l 406 – lEvé křídlo

Miloš Doležal – autogramiáda
Autor podepisuje své básnické sbírky Čas dýmu, Les, 
Obec, Podivice a knihu fejetonů České feferony.
 [ Nakladatelství Atlantis

14.00–15.00 P 408 – Pravé křídlo

Bohemia incognita neboli Čechy neznámé? 
autogramiáda
Václav Žmolík se převlékl za Indiana Jonese, aby di-
váky cyklu Bohemia incognita a  čtenáře své nové 
knihy vtipně a  zábavně provedl po spíše opomíje-
ných, ale rozhodně pozoruhodných místech naší 
vlasti. Moderuje Marcela Augustová.
 [ Česká televize – Edice ČT

14.30–16.00 SlovEnSko dĚtEM – Pravé křídlo1
Hodnoty súčasnej slovenskej literatúry  
pre deti a mládež
Riaditeľka LIC Miroslava Vallová, literárna kritička 
Ľubica Kepštová a Eva Cíferská predstavia publiká-
cie venované slovenskej detskej literatúre a  revue 
o umení pre deti Bibianu.
 [ BIBIANA, medzinárodný dom umenia pre deti, Združenie 
vydavateľov a kníhkupcov SR, Literárne informačné 
centrum
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14.30–15.30 P 208 – Pravé křídlo

Kdo ohrožuje mé dítě? Beseda s autory knihy 
Bezpečnost dětí na internetu
Autoři knihy Lenka Eckertová a Daniel Dočekal hovo-
ří o možných nástrahách, které na děti číhají na inter-
netu a jejichž existenci si dospělí často ani neuvědo-
mují. Kniha Bezpečnost dětí na internetu je jediná 
svého druhu na českém trhu.
 [ Albatros Media a.s., nakladatelství Computer Press

15.00

15.00–15.50 vElkÝ SÁl – StřEdní hala1
(A)Politická talkshow
Diskusia o  česko-slovenských vzťahoch minulých 
i  súčasných s poslednými predsedami vlád Čiech 
a Slovenska v spoločnom štáte. Moderuje Ladislav 
Snopko. Hostia: Ján Čarnogurský, Petr Pithart.
 [ Slovenský inštitút v Prahe

15.00–15.50 lItErÁrní SÁl – Pravé křídlo

Miroslav Veverka: Evoluce svým vlastním 
tvůrcem
Představení ojedinělé knihy Miroslava Veverky Evolu-
ce svým vlastním tvůrcem. Od velkého třesku ke glo-
bální civilizaci za účasti autora a předních představi-
telů české vědy. Kniha vychází s předmluvou Jiřího 
Grygara a doslovem Miroslava Petříčka.
 [ Nakladatelství ARGO, Kosmas, Prostor

15.00–15.50 
 SÁl roStEME S knIhoU – Pravé křídlo24
Náš svět
Vyhlášení výsledků literární soutěže.
 [ Národní institut dětí a mládeže

15.00–15.50 aUtorSkÝ SÁl – lEvé 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 literatu-
ry v zahraničí. Stálým čestným členem komise je syn 
Jiřího (George) Theinera a  donátor finanční prémie 
Pavel Theiner. V roce 2013 cenu obdrží Paul Wilson 
(Kanada). Pořad moderuje David Vaughan.
Tlumočeno: čeština, angličtina
 [ Svět knihy, s.r.o., Pavel Theiner

15.00–15.50 
 lItErÁrní kavÁrna – Pravé křídlo (balkon vlEvo)3
Maja Haderlap: Engel des Vergessens 
autorské čtení
Autorské čtení Maji Haderlap, nositelky Ceny Ingeb-
org Bachmannové. Moderuje Julia Hadwiger. Pořad 
je součástí literárního programu „Das Buch“ – pre-

zentace německy psané literatury Německa, Ra-
kouska a Švýcarska. • Tlumočeno: čeština, němčina
 [ Rakouské kulturní fórum v Praze

15.00–15.50 
 koMorní SÁl – Pravé křídlo (balkon vlEvo)

Jarmila Beranová – Pastelový svět
Autorské čtení z  knihy Láska skrze Poznání aneb 
o kresleném Dávání a ještě něco navíc. Malířka, spi-
sovatelka a terapeutka vám přiblíží v oblíbené knize 
obrovský terapeutický význam spontánní kresby 
u dětí a dospělých. Přijďte si poslechnout slova au-
torky o síle myšlenky a o  tom, jak rozpustit strach 
a najít bezpečnou cestu ke štěstí. Každá naše myš-
lenka i čin mají svou barvu, kterou kolorujeme svoji 
moudrou knihu života.
 [ Jarmila Beranová – Pastelový svět

15.00–15.30 
 MalÝ SÁl – Pravé křídlo (balkon vlEvo)51
Ireney Baláž
Básník přednáší z nové sbírky poezie Čas hmatu.
 [ PEN klub

15.00–16.20 latErna PoEtICa – Pravé křídlo5
Poezie na internetu
Proč, kde a jak se publikuje poezie on-line. Živý kontakt 
s virtuálním čtenářem. Internet versus papír. Moderá-
tor: Jitka Srbová (Wagon). Hosté: Tomáš Čada, redak-
tor literárně-kulturního časopisu H_Aluze, spolupořada-
tel autorských pořadů v Domě čtení, Martin Zborník, 
redaktor serveru Totem.cz, pořadatel literárního festi-
valu Den poezie, Žaneta Lichten bergová, básnířka, au-
torka na serverech nyx.cz a pismak.cz, Erika Zlámalo-
vá, zástupce šéfredaktora serveru Literární.cz
 [ Svět knihy, s.r.o.

15.00 l 002 – lEvé křídlo

Setkání s Martinou Bittnerovou
Autorka knihy Utajené životy slavných Čechů.
 [ Nakladatelství Brána

15.00 l 101 – lEvé křídlo

Josef Fousek
Autogramiáda ke knize Fousek do kapsy (Knižní klub).
 [ Euromedia Group

15.00–16.00 l 110 – lEvé křídlo

Ivan M. Havel – autogramiáda
Vědec a filozof Ivan M. Havel do své nové knihy Zjit-
řená mysl a kouzelný svět zahrnul eseje, které vychá-
zely jako úvodníky časopisu Vesmír. Myšlenkově bo-
haté texty spojuje snaha o propojování nejrůznějších 
kontextů a překonání intelektuálních hranic.
 [ Nakladatelství Dokořán
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15.00–15.30 l 301 – lEvé křídlo

Liao I-wu
Autogramiáda čínského spisovatele a disidenta, žijí-
cího nyní v Berlíně, Liao I-wu ke slavné knize Hovory 
se spodinou.
Tlumočeno: čeština, čínština
 [ Mladá fronta, a.s.

15.00–16.00 l 406 – lEvé křídlo

Martin Hilský – autogramiáda
Překladatel podepisuje svazky Williama Shakespea-
ra, které v Atlantisu vycházejí ve dvou řadách, vázané 
česko-anglické a brožované české.
 [ Nakladatelství Atlantis

15.00 l 407 – lEvé křídlo3
Robert Fulghum
Autogramiáda ke knize Vzpomínky na jedno dobro-
družství.
Tlumočeno: čeština, angličtina
 [ Nakladatelství ARGO

15.00–16.00 l 807 – lEvé křídlo

Ochutnávka biodobrot z Biopekárny Zemanka
Autorka receptur biodobrot Hana Zemanová je i au-
torkou bestsellerových knih Biokuchařka a BioAbece-
dář. Přijďte ochutnat.
 [ Smart Press

15.00–16.00 l 820 – lEvé křídlo

Setkání s Michaelou Veteškovou
Autogramiáda k její knize Proč maminka vylezla na věž.
 [ Český rozhlas – Radioservis a Týdeník Rozhlas

15.30–16.00 MalÝ SÁl – Pravé křídlo (balkon vlEvo)

Roman Ráž
Čte z rukopisu Lázeňské dobrodružství, historické ro-
dinné fresky ze začátku 20. století.
 [ PEN klub

15.30 l 002 – lEvé křídlo

Setkání s Monikou Petrákovou
Autorka svěžích románů pro ženy Malináda, Milován-
ky, Jemnolásky.
 [ Nakladatelství Brána

16.00

16.00–16.50 vElkÝ SÁl – StřEdní hala4
Anticena Skřipec
Odborná porota Obce překladatelů udělí anticeny na-
kladatelům a  překladatelům, kteří se v  uplynulém 
roce závažně zpronevěřili pravidlům profesní etiky. 

Hodnoceny budou prohřešky v  oblasti krásné i  od-
borné literatury.
 [ Obec překladatelů

16.00–16.50 lItErÁrní SÁl – Pravé křídlo6
Blogeři spisovateli, spisovatelé blogery
Pořad, v němž se bude diskutovat o rozmachu literár-
ních blogů a jejich vlivu na knižní trh. Blogeři si vymě-
ní zkušenosti ze spolupráce s jednotlivými naklada-
telstvími. O  své zkušenosti se s  nimi podělí guru 
českého blogu Daniel Dočekal.
 [ Albatros Media a.s., nakladatelství CooBoo a Svět knihy, s.r.o.

16.00–16.50 
 SÁl roStEME S knIhoU – Pravé křídlo4
13. ročník předávání literárních Cen Miroslava 
Ivanova a města Jaroměř – Josefov
 [ Klub autorů literatury faktu

16.00–16.50 aUtorSkÝ SÁl – lEvé křídlo3
Manuela Martini – autorské čtení a beseda
Nenechte si ujít setkání s německou autorkou Manu-
elou Martini, která představí svou novinku s názvem 
Výkřik do tmy. V českém překladu se jedná již o dru-
hý titul autorky z edice psychologických thrillerů.
Tlumočeno: čeština, angličtina, němčina
 [ Nakladatelství Fragment, spol. s r.o.

16.00–16.50 
 lItErÁrní kavÁrna – Pravé křídlo (balkon vlEvo)3
Catalin Dorian Florescu: Jacob se odhodlá 
milovat – autorské čtení
Čtení švýcarského autora Catalina Doriana Florescu 
z románu Jakob se odhodlá milovat (Labyrint, 2013) 
moderuje Jitka Nešporová. Pořad je součástí literár-
ního programu „Das Buch“ – prezentace německy 
psané literatury Německa, Rakouska a Švýcarska.
Tlumočeno: čeština, němčina
 [ Švýcarské velvyslanectví v Praze

16.00–16.50 
 koMorní SÁl – Pravé křídlo (balkon vlEvo)15
Vtáčiemu trusu je podobné to tvoje scribere
Petr Borkovec prezentuje antológiu slovenských bás-
nikov 6x poezie Slovensko, vydanú v slovenskom ori-
gináli. Hostia: Mila Haugová a Rudolf Jurolek.
 [ Fra, Literárne informačné centrum

16.00–16.30 
 MalÝ SÁl – Pravé křídlo (balkon vlEvo)1
Marian Grupač: Poltvin
Čtení z nové sbírky povídek.
 [ PEN klub
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16.00–17.00 
 SlovEnSko dĚtEM – Pravé křídlo21
Pre najvďačnejších čitateľov
Významná česká spisovateľka Iva Procházková a slo-
venská autorka detských kníh Kveta Dašková pred-
stavia návštevníkom navzájom svoje knihy: Iva Pro-
cházková knihu Kvety Daškovej Peťka, ja a  osem 
medvedíkov a Kveta Dašková zasa jej knihu Päť mi-
nút pred večerou.
 [ Literárne informačné centrum, Vydavateľstvo Q 111

16.00–16.50 
 SÁl PoEZIE – Pravé křídlo (balkon vPravo)5
Ženy v poezii (i mimo poezii)
Irena Dousková, Věra Nosková, Natálie Kocábová. Tři 
autorky, tři přístupy k  věci, třikrát ještě někdo jiný. 
Moderátor: Radim Kopáč.
 [ Svět knihy, s.r.o.

16.00–17.00 l 203 – lEvé křídlo

Vlastimil Vondruška
Autogramiáda známého spisovatele a historika Vlas-
timila Vondrušky.
 [ Nakladatelství MOBA

16.00 l 304 – lEvé křídlo

Otta Ulč
Autogramiáda novinky Malá doznání okresního soudce.
 [ Nakladatelství Šulc – Švarc

16.00–17.00 l 406 – lEvé křídlo

Jaroslav Oliverius – autogramiáda
Arabista a hebraista podepisuje svou knihu Svět kla-
sické arabské literatury.
 [ Nakladatelství Atlantis

16.00–17.00 l 820 – lEvé křídlo

Setkání s Pavlem Koudelkou
Autogramiáda k jeho knize Ani se neptejte!
 [ Český rozhlas – Radioservis a Týdeník Rozhlas

16.00–16.30 P 205 – Pravé křídlo

Střední Čechy a Praha – atlas měst a obcí, 
Domaluj a Daruj 2014 – kalendář
Křest nového vydání atlasu regionu Střední Čechy 
a Praha, nejpodrobnější mapy na trhu! Kolektiv auto-
rů podpořený mandolínou Mojmíra Kopečného, zve 
všechny zájemce k představení nového titulu. Záro-
veň se bude křtít i kalendář Domaluj a daruj 2014.
 [ Žaket – kartografické vydavatelství a tiskárna

16.00–17.00 P 208 – Pravé křídlo

Výstup na Magické hory s Květou Fialovou 
a Václavem Cílkem
Charismatická herečka Květa Fialová a vzdělaný geo-
log Václav Cílek spolu podnikli výstupy na všechny 
magické hory v Čechách i na Moravě. Nad knížkou, 
která z jejich putování vyšla, si zavzpomínají na úspěš-
ný televizní cyklus.
 [ Albatros Media a.s., Edice České televize

16.00 P 601 – Pravé křídlo

Kateřina Charvátová – autogramiáda
Autorka knihy Dějiny cisterciáckého řádu v Čechách 
(1142–1420).
 [ Nakladatelství Karolinum

16.00–16.30 S 121 – StřEdní hala

Maja Haderlap – autogramiáda
Autogramiáda rakouské autorky Maji Haderlap k jejímu 
románu Engel des Vergessens. Pořad je součástí literár-
ního programu „Das Buch“ – prezentace německy psa-
né literatury Německa, Rakouska a Švýcarska.
 [ Goethe-Institut, Rakouské kulturní fórum v Praze

16.30–16.50 l 301 – lEvé křídlo3
Wilhelm Genazino
Autogramiáda jednoho z  nejúspěšnějších němec-
kých spisovatelů současnosti Wilhelma Genazina ke 
knize Deštník pro tento den. Pořad je součástí literár-
ního programu „Das Buch“.
Tlumočeno: čeština, němčina
 [ Mladá fronta, a.s.

16.30–17.00 l 405 – lEvé křídlo

Luděk Munzar
Autogramiáda CD Milé vzpomínky, zvukového zázna-
mu výjimečného představení, které vychází u příleži-
tosti osmdesátin Luďka Munzara.
 [ Popron

17.00

17.00–17.50 vElkÝ SÁl – StřEdní hala3
Robert Fulghum ve víru argentinského tanga
Jeden z nejoblíbenějších autorů Robert Fulghum spo-
lu s  projektem Listování představuje novou knihu 
Vzpomínky na jedno dobrodružství. Jakmile jednou 
propadnete tangu, jste lapeni na celý život. Robert 
Fulghum jde svému osudu ještě více naproti a vydá-
vá se do Argentiny, země tangu zaslíbené …
Tlumočeno: čeština, angličtina
 [ Nakladatelství ARGO
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17.00–17.50 lItErÁrní SÁl – Pravé křídlo1
Nebezpečne dobrí: Pavel Vilikovský a Balla
Dvojica slovenských autorov predstaví svoje diela: 
Vilikovský román Pes na cestě, Balla knihu poviedok 
Naživu. Vyšli v preklade Miroslava Zelinského vo vy-
davateľstvách Větrné mlýny, Brno a Kniha Zlín. Mode-
ruje Miroslav Zelinský. Hudba: Zuzana Homolová.
 [ Anasoft litera, Literárne informačné centrum

17.00–18.50 
 SÁl roStEME S knIhoU – Pravé křídlo5
Ti, jimiž jazyk žije – debata o básnících 
a básních v roce 2013
Proč je poezie stále základním druhem literatury? 
Kdo je básník v 21. století? Je česká poezie světo-
vá? A jak vypadá svět v soudobém českém básnic-
tví? O čem mluvíme, mluvíme-li o „novém sebevědo-
mí“ české poezie? A čtenáři veršů – kde se pořád 
berou? Debatují Sylva Fischerová, Karel Thein, Jaro-
mír Typlt a Jakub Řehák. Moderuje Petr Borkovec.
 [ Svět knihy, s.r.o.

17.00–17.50 aUtorSkÝ SÁl – lEvé křídlo

Jiří Franta a David Böhm: Nulla Dies Sine Linea
Radio Wave zve na setkání s umělci Jiřím Frantou, 
Davidem Böhmem a autorem precizní grafické podo-
by knihy Nulla Dies Sine Linea, Markem Medunou. 
Moderuje spoluautor knihy a  redaktor Radia Wave 
Aleš Stuchlý. Beseda, komentované projekce, perfor-
mance.
 [ Český rozhlas – Radio Wave

17.00–17.50 
 lItErÁrní kavÁrna – Pravé křídlo (balkon vlEvo)3
Wilhelm Genazino: Deštník pro tento  
den – autorské čtení
Čtení spisovatele Wilhelma Genazina z románu Dešt-
ník pro tento den (Mladá fronta, 2013) moderuje 
překladatel Petr Štědroň. Pořad je součástí literární-
ho programu „Das Buch“ – prezentace německy psa-
né literatury Německa, Rakouska a Švýcarska.
Tlumočeno: čeština, němčina
 [ Goethe-Institut

17.00–17.50 
 koMorní SÁl – Pravé křídlo (balkon vlEvo)

Michal Sýkora: Modré stíny
Na české scéně se objevuje bravurní vypravěč a zá-
roveň poučený autor, který navazuje mimo jiné na 
náročnější tradice britské detektivky. Pořadem prová-
zí Martin Stöhr.
 [ Nakladatelství Host

17.00–17.50 
 latErna PoEtICa – Pravé křídlo53
Wapikoni – videobásně frankofonních indiánů 
z Kanady
Projekce videobásní vytvořených mladými kanadský-
mi frankofonními indiány v rámci projektu Wapikoni 
spojená s besedou s českými studenty romanistiky 
a překladatelství, vítězi soutěže o nejlepší překlad tří 
videobásní vyhlášenou velvyslanectvím Kanady. Wa-
pikoni Mobile je mobilní filmový ateliér, s nímž tým 
filmařů objíždí komunity indiánů v Québecu a učí mlá-
dež z řad původních obyvatel vytvářet videa a násled-
ně jim pomáhá s  jejich realizací. Projekt Wapikoni 
zahájila québecká režisérka, scenáristka a  produ-
centka Manon Barbeau v roce 2004, od té doby byly 
vytvořeny stovky krátkometrážních filmů oceněných 
na festivalech v Kanadě i v zahraničí.
Tlumočeno: čeština, francouzština
 [ Svět knihy, s.r.o., Wapikoni Mobile a Velvyslanectví Kanady v ČR

17.00–18.00 
 SlovEnSko dĚtEM – Pravé křídlo21
BIBIANA deťom
Premietanie kolekcie filmov Kolomana Lešša, výtvar-
níka, spisovateľa, animátora a nositeľa Čestnej me-
daily Albína Brunovského na BAB 2012.
 [ BIBIANA, medzinárodný dom umenia pre deti, Literárne 
informačné centrum

17.00–17.50 
 SÁl PoEZIE – Pravé křídlo (balkon vPravo)53
Coimbra: kde setkává se Orfeus s Eurydikou I.
Setkání s francouzským básníkem belgického půvo-
du Wernerem Lambersym nad knihou, jež vychází 
v  česko-francouzském vydání v  nakladatelství Mal-
vern. Pořad moderuje překladatel básní Denis Mol-
čanov.
Tlumočeno: čeština, francouzština
 [ Zastoupení Valonsko-Brusel, Svět knihy, s.r.o.

17.00–18.00 l 307 – lEvé křídlo

Tomio Okamura – autogramiáda
Tomio Okamura bude podepisovat svou novou knihu 
Umění žít.
 [ Nakladatelství Fragment, spol. s r.o.

17.00–17.55 l 404 – lEvé křídlo

Pocta Jaroslavu Seifertovi
Křest knihy Vratislava Ebra Jaroslav Seifert v mozai-
ce postřehů z pera jeho přátel a beseda s autorem 
monografie o  nejvetším českém básníkovi Laskavě 
neústupný pěvec Františkem Cingerem. Hosté: Vrati-
slav Ebr, František Cinger, Jaroslav Holoubek, Zdeněk 
Thoma, Jan Petránek, Miriam Kantorková, Jiří Žáček 
a Blanka Kovaříková.
 [ BVD, s.r.o.
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17.00–18.00 P 208 – Pravé křídlo

David Deyl – autogramiáda
Charismatický zpěvák David Deyl podepíše svůj zpěv-
ník.
 [ Albatros Media a.s., nakladatelství CooBoo

17.00 P 601 – Pravé křídlo

Jan Křen – autogramiáda
Autor knihy Historik v pohybu.
 [ Nakladatelství Karolinum

17.00–17.30 S 121 – StřEdní hala

Catalin Dorian Florescu – autogramiáda
Autogramiáda spisovatele Catalina Doriana Florescu 
k jeho románu Jacob se odhodlá milovat (česky Laby-
rint, 2013). Pořad je součástí literárního programu 
„Das Buch“ – prezentace německy psané literatury 
Německa, Rakouska a Švýcarska.
 [ Goethe-Institut, Švýcarské velvyslanectví v Praze

18.00

18.00–18.50 vElkÝ SÁl – StřEdní hala4
Vyhlášení laureáta Ceny Česká kniha 2013
Slavnostní vyhlášení laureáta druhého ročníku Ceny 
Česká kniha a vítěze Ceny čtenářů České knihy, za 
účasti zahraničních hostů. Cílem ocenění s meziná-
rodním rozměrem je propagovat kvalitní českou be-
letrii doma i ve světě.
 [ Občanské sdružení Cena Česká kniha

18.00–18.50 
 lItErÁrní SÁl – Pravé křídlo1
Náhody a osudy: Jana Beňová a Jaroslav Rumpli
Laureátka Ceny Európskej únie za literatúru 2012 
Jana Beňová predstaví svoju novú knihu Preč! Preč! 
a český preklad Café Hyena. Jaroslav Rumpli uvedie 
knihy Kruhy v obilí a V znamení Hovna. Moderuje Mi-
roslav Zelinský.
 [ Anasoft litera, Literárne informačné centrum

18.00–18.50 aUtorSkÝ SÁl – lEvé křídlo

Stephen Weeks: Daniela – čtení a diskuse
Kniha Zlín avizuje vydání závěrečného dílu románu 
Stephena Weekse Daniela. Tragický milostný příběh 
se odehrává v nacisty okupované Praze, záběr vyprá-
vění je však širší, sleduje životní pouť Nikolaje 
(1917–1997) na pozadí dějinných událostí. Zazní 
ukázky z obou dílů. Účinkuje Pavel Nový.
 [ Kniha Zlín

18.00–18.50 
 lItErÁrní kavÁrna – Pravé křídlo (balkon vlEvo)

Nedávejte do hrobu motýla živého
Kniha příběhů lidí s  autismem. S  životním průšvi-
hem, jakým autismus bezesporu je, se dá vyrovnávat 
různým způsobem. Knihu představí autorky Magdale-
na Čáslavská a Simona Votyová s psycholožkou Ve-
ronikou Šporclovou, která zároveň zodpoví dotazy tý-
kající se problematiky autismu.
 [ APLA Praha, o.s.

18.00–18.50 
 koMorní SÁl – Pravé křídlo (balkon vlEvo)

Terst a spisovatel Boris Pahor
Život a tvorba slovinského spisovatele Borise Pahora 
(nar. 1913) je spjat s Terstem a jeho okolím. V češti-
ně vyšla poprvé jeho povídka teprve vloni. Představu-
jeme život tohoto velikána, který byl za své dílo také 
několikrát nominován na Nobelovu cenu za literaturu.
 [ Radek Novak – Emona servis

18.00–18.30 
 SÁl PoEZIE – Pravé křídlo (balkon vPravo)53
Ryan van Winkle
Básník známý svým inovativním přístupem k perfor-
mování poezie s použitím multimedií, nových techno-
logií a  divadelního uspořádání. Ryan van Winkle, 
Američan žijící ve skotském Edinburghu, přetváří  
poezii v  divadlo s  použitím videoklipů, podcastů 
a dalších způsobů komunikace s publikem.
Tlumočeno: čeština, angličtina
 [ Literature Across Frontiers

18.00–19.00 l 208 – lEvé křídlo

Michal Sýkora
Autogramiáda ke knize Modré stíny.
 [ Nakladatelství Host

18.00 S 108 – StřEdní hala5
Werner Lambersy
Autogramiáda francouzského básníka belgického pů-
vodu Wernera Lambersyho – autora knihy Coimbra: 
kde setkává se Orfeus s Eurydikou.
 [ Zastoupení Valonsko-Brusel

18.00–18.50 S 121 – StřEdní hala

Wilhelm Genazino
Autogramiáda spisovatele Wilhelma Genazina k jeho 
románu Deštník pro tento den (česky Mladá fronta, 
2013). Pořad je součástí literárního programu „Das 
Buch“ – prezentace německy psané literatury Ně-
mecka, Rakouska a Švýcarska.
 [ Goethe-Institut
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 ¸ MIMO VÝSTAVIŠTĚ ¸ ¸ v pátek 17. 5.

18.00 FranCoUZSkÝ InStItUt v PraZE – kIno 35, 3 

 ŠtĚPÁnSkÁ 35, Praha 1          .                 
Alexi Jenni
Debata s autorem nejen o tom, co ho přimělo napsat 
román Francouzské umění válečné. Moderuje Pavlína 
Kvapilová, úryvky z románu čte Lukáš Hejlík. Debata 
ve francouzštině, úryvky česky a francouzsky. Tlumo-
čení zajištěno. 
 [ Francouzský institut v Praze

18.30 dIvUS (jIžní křídlo), bUbEnSkÁ 1, Praha 75
Přednáška Ondřeje Buddeuse k tématu 
performativní poezie
Připravil a uvádí Ondřej Buddeus.
 [ Svět knihy, s.r.o. 

19.00 kavÁrna lIbErÁl, hEřManova 6, Praha 753
Kam s tradicí v současné (polské) poezii?
Ryszard Krynicki, jeden z  posledních „starých mis-
trů“, a Jacek Dehnel, mladý básník otevřeně vyznáva-
jící klasické formy, o místě tradice v dnešní polské 
poezii. Ukázky z tvorby, komentáře překladatelů Len-
ky Daňhelové, Václava Buriana a Jana Jeništy. Čtení 
a rozhovory. Česky a polsky, tlumočeno.
 [ Polský institut v Praze

19.30 U StEPního vlka, PolSkÁ 58, Praha 25
Coimbra: kde setkává se Orfeus s Eurydikou II. 
Setkání s francouzským básníkem belgického půvo-
du Wernerem Lambersym nad knihou, jež vychází 
v  česko-francouzském vydání v nakladatelství Mal-
vern. Pořad moderuje překladatel básní Denis Mol-
čanov.
 [ Zastoupení Valonsko-Brusel, nakladatelství Malvern

20.00 vIola, nÁrodní 1011/7, Praha 11
Zápisnice s Ikarom
Inscenované poetické predstavenie z tvorby popred-
ných slovenských básnikov (I. Krasko, M. Válek, 
M. Haugová, J. Ondruš, J. Stacho, Š. Strážay a ďal-
ší). Účinkujú Silvester Lavrík, Pavlína Böhmerová, 
Júlia Urdová, Jozef Lupták a Boris Lenko. 
 [ Literárne informačné centrum, Svět knihy

20.00 dIvUS (jIžní křídlo), bUbEnSkÁ 1, Praha 75
Říkej tomu, jak chceš. Poezie a performance
Tomáš Míka, Bohdan Bláhovec, Pavel Novotný, 
Petr Štengl, skupina Fantasía
Přestože je evropská poezie tradičně spojena s tex-
tovým médiem, amplifikace významu psaného slova 
před publikem a specifickými způsoby (hlasem, tě-
lem, technologií atd.) rozvíjí prvky, které text spíše 
konzervuje. Performance básně je zajímavější vrst-
vou autorské interpretace, někdy dokonce zdrojem 
jejího vzniku (jako ve slampoetry). Prezentace poezie 
nemusí být jen nudné čtení před vážným publikem – 
rozpětí sahá od absolutní interakce s přítomnými po 
akusticko-fyzický artefakt v prostoru. 
Připravil a uvádí Ondřej Budderus
 [ Svět knihy, s.r.o.

20.30 kavÁrna lIbErÁl, hEřManova 6, Praha 75
Zbyněk Hejda
Čtení jedné ze zásadních osobností soudobé české 
poezie. Uvádí Petr Borkovec 
 [ Svět knihy, s.r.o. 


