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9.30–10.30

P 208 – Pravé křídlo

Lásky Martiny Drijverové a Vojtěcha Otčenáška
Autorka Martina Drijverová a ilustrátor Vojtěch Otčenášek pokřtí trilogii Lásky českých spisovatelů, Lásky
českých malířů a Lásky českých hudebníků.

se dají využít? Jak čtou knihy třeba zrakově postižení?
[[Iniciativa Informatiky pro Občany (IIO)

10.00–10.50
KOMORNÍ SÁL – Pravé křídlo (balkon vlevo)5

Daniel Soukup – překladatelská dílna (poezie)
Překladatel poezie musí respektovat celou řadu
omezení. Když se v nich však zabydlí, s údivem zjišťuje, že se ve skutečnosti pohybuje v prostoru netušené svobody. Cílem dílny je aspoň letmo zprostředkovat tuto zkušenost. Daniel Soukup vyučuje na
Literární akademii. Přeložil mimo jiné výbor z básní
Wallace Stevense (Učenec jediné svíce, Opus 2008)
a výbor ze staro-anglických hádanek (do antologie
Jako když dvoranou proletí pták, Triáda 2009).
[[Literární akademie, Svět knihy, s.r.o.

[[Albatros Media a.s., nakladatelství Edika

10.00–10.50 SÁL POEZIE – Pravé křídlo (balkon vpravo)

10.00
10.00–10.50

VELKÝ SÁL – Střední hala

Nebojte se klasiky!
Prezentace nových titulů edice Nebojte se klasiky!
aneb Hudební škola na CD za účasti režiséra Jana
Jiráně a herců. Besedu moderuje Vladimír Kroc.
[[Český rozhlas – Radioservis a Týdeník Rozhlas

10.00–11.50

LITERÁRNÍ SÁL – Pravé křídlo2

Tvůrčí dílna pro děti s Petrem Horáčkem
Děti vytvoří se známým výtvarníkem a spisovatelem
Petrem Horáčkem společný obraz, který zpříjemní
prostředí dětem hospitalizovaným v Nemocnici Na
Bulovce. Zástupcům nemocnice ho také hned na
místě předáme.
[[Nakladatelství Portál

10.00–10.50

SÁL ROSTEME S KNIHOU – Pravé křídlo

Teleautomat – veletržní speciál
Televize má šedesátiny. Výběr ukázek z nejlepších
pořadů z historie televizního vysílání uvádí režisér
Viktor Polesný s herečkou Zlatou Adamovskou.
[[Česká televize – Edice ČT

10.00–10.50

AUTORSKÝ SÁL – Levé křídlo

Jozef Kollár: Byl jsem dětský špion
Skutečný příběh z 60. let minulého století, který měl
zůstat navždy tajemstvím.
[[Mladá fronta, a.s.

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

Hlasy knihy
S knihou, a ostatně s každým textem, se dá pracovat
různými způsoby. Jedním z takových způsobů je čtení
počítačovými hlasy. Jaké jsou aktuální možnosti a jak
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Liviu Ioan Stoiciu a Andra Rotaru
Setkání s rumunskými autory.
[[Ministerstvo kultury a národního dědictví Rumunska

10.00–10.50

L 404 – Levé křídlo

Dialogy s Voskovcem a Werichem
Setkání a autogramidáda s autory knihy Dialogy přes
železnou oponu F. Cingerem a K. Kolišem a přáteli
J. Wericha nad významnou publikací mapující setkávání obou velikánů po jejich nuceném odloučení.
Hosté: Květa Fialová a Vratislav Ebr.
[[BVD, s.r.o.

10.00–12.00

L 117 – Levé křídlo

Eduard Douša
Skladatel a autor not Eduard Douša bude podepisovat noty Maličkosti.
[[MUSICA GIOIA

10.30–12.00
SLOVENSKO DĚTEM – Pravé křídlo21

Čo všetko sa môže stať
Výtvarný workshop ilustrátorky Martiny Matlovičovej
na námety úspešných knižiek Ester Starej A pak se
to stalo a Chrochtík a Kvíkalka za účasti autorky.
Moderuje Ľubica Kepštová.
[[Združenie vydavateľov a kníhkupcov SR,
Literárne informačné centrum

11.00
11.00–11.50

VELKÝ SÁL – Střední hala3

Setkání s maďarským spisovatelem Péterem
Esterházym, představení románu Harmonia
Cælestis
Autor skládá velkou rodinnou kroniku pojednávající
o společenském deklasování „jednoho“ rodu Ester-

11.00–11.50

SÁL ROSTEME S KNIHOU – Pravé křídlo

Martin Gilar: Nebojte se Ameriky
Setkání s autorem, který ve Spojených státech dlouhodobě žije, je příležitostí k poznání všedního života
v nevšední zemi, světa amerických indiánů, světové
vědy i hamburgerů.
[[Nakladatelství Jalna

11.00–11.50

[[PEN klub

11.00–11.50
LATERNA POETICA – Pravé křídlo53

Polská poezie po síti: Biuro Literackie
Biuro Literackie, nakladatelství a internetový portál
zaměřený na poezii (www.biuroliterackie.pl), zveřejňující ukázky nových básní, rozhovory nebo recenze,
představí šéfredaktor Artur Burszta. Zvláštní host:
Jacek Dehnel, jeden z kmenových autorů.
Tlumočeno: čeština, polština
[[Polský institut v Praze

11.00–13.50
AUTORSKÝ SÁL – Levé křídlo2

O prázdninách s Dinou a vesmírném putování
se Zuzankou
Beseda se spisovatelkou a scenáristkou Marií Kšajtovou o knize Dina a tajemství starých tenisek a pohádkovém seriálu pro Hajaju Zuzanka a knoflík. Hosté: Jitka Molavcová (Zuzančina dobrodružství ve
vesmíru načetla) a výtvarník Jaromír F. Palme (knihu
o malé Dině, tetičce Albíně Feferonce a čtoucím kocourovi Madlafousovi ilustroval). Moderuje Jana Semelková.

SÁL POEZIE – Pravé křídlo (balkon vpravo)5

Básni, řekni něco!
Česká poezie od 90. let do současnosti. Co se přihodilo? Co se děje?
Tři dvojportréty autorů důležitých sbírek poslední
doby uvádí Petr Borkovec. Čtení, otázky a odpovědi.
11.00–11.50: Petr Halmay a Štěpán Nosek
12.00–12.50: Sylva Fischerová a Milan Děžinský
13.00–13.50: Petr Hruška a Jonáš Hájek
[[Svět knihy, s.r.o.

[[Český rozhlas – Dvojka

11.00

11.00–11.50

Setkání s Dagmar Kludskou
Známá kartářka, astroložka a autorka knih Velký
snář, Zlatý snář. Představí svoji novou knihu Lunární
horoskopy.

LITERÁRNÍ KAVÁRNA – Pravé křídlo (balkon vlevo)5

Poezie svatých písem
Bible, Korán, indické védy nejsou jen náboženské
texty, ale také knihy plné poezie. Debatu s předními
českými specialisty na katolickou literaturu, islám
a indické kultury moderuje předsedkyně Společnosti
pro mezináboženský dialog. Hosté: Hana Tonzarová,
Bronislav Ostřanský, Jaroslav Strnad. Moderátor: Kateřina Děkanovská.
[[Svět knihy, s.r.o., Orientální ústav AV ČR

11.00–11.50
KOMORNÍ SÁL – Pravé křídlo (balkon vlevo)5

Miroslav Kovářík – dílna tvůrčího psaní
Dlouholetý a zkušený pedagog Literární akademie
Miroslav Kovářík, známý propagátor poezie, v rámci
tvůrčí dílny pro veřejnost představí básně „ve stavu
zrodu“ od začínajících i zavedených autorů. Vítáni
jsou zejména zájemci s vlastními básnickými texty,
ale vlastně kdokoli, komu není slovo „poezie“ cizí.

L 002 – Levé křídlo

[[Nakladatelství Brána

11.00–12.00

18. 5. SOBOTA

[[Maďarský institut Praha, nakladatelství Academia

z nové knihy Andělé dne a noci. Představí další slovenské autory a uvede čtení Jozefa Banáše.
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házyů. I titul knihy Nebeská harmonie si vypůjčil od
jednoho ze svých předků. Slavná může být jen minulost, přítomnost je vždy nevzhledná a neslavná. Setkání s (post)moderním aristokratem maďarské literatury moderuje Martin C. Putna.
Tlumočeno: čeština, maďarština

L 110 – Levé křídlo

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.
[[Nakladatelství Dokořán, Jaroslava Jiskrová – Máj

11.00–12.00

L 307 – Levé křídlo

Václav Klaus
Nenechte si ujít autogramiádu Václava Klause, který
bude podepisovat knižní novinky Zápisky z nových
cest, My, Evropa a svět a Deset.
[[Nakladatelství Fragment, spol. s r.o.

[[Literární akademie, Svět knihy, s.r.o.

11.00–11.30
MALÝ SÁL – Pravé křídlo (balkon vlevo)1

Markéta Hejkalová
Otvírá druhý den česko-slovenské PENklubovny. Čte

11.00–11.50

L 301 – Levé křídlo

Karel Hvížďala
Autogramiáda známého spisovatele a publicisty Karla Hvížďaly nejen ke knize České rozhovory ve světě.
[[Mladá fronta, a.s.
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11.00

L 304 – Levé křídlo

Iva Lecká a Ivett Breburdová
Autogramiáda novinky Dámská jízda.
[[Nakladatelství Šulc – Švarc

11.00–12.00

P 105 – Pravé křídlo

Milan Silný – autogramiáda
Autor tří knih o kopcích České republiky z cyklistického pohledu.
[[Cykloknihy

11.00

L 304 – Levé křídlo2

Lukáš Fišer a Ivett Breburdová
Autogramiáda novinky Rozumbrádkové.
[[Nakladatelství Šulc – Švarc

11.00

P 501 – Pravé křídlo

Pohádková mapa s největším počtem logovtipů
Mapa bude představena s Agenturou Dobrý den.
[[Mapcentrum
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11.00–11.50

L 404 – Levé křídlo

Lidé čtěte! Setkání s autory knižních novinek
z nakladatelství BVD pro náročné čtenáře
Křest a autogramiáda thrilleru Davida Glocknera
Dvě, básnické sbírky Dušana Spáčila s ilustracemi
J. Gablera Hvězdné války a knihy fejetonů Kamily
Moučkové. Hosté: Vladimír Dundr, Dušan Spáčil, Kamila Moučková, Martin Maxa, Leoš Noha, Marek Taclík a Jan Gabler.
[[BVD, s.r.o.

11.00–12.00

L 406 – Levé křídlo5

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

11.00–12.00

L 411 – Levé křídlo2

Pavel Šrut a Galina Miklínová: Lichožrouti
navždy – autogramiáda
Spisovatel Pavel Šrut a výtvarnice Galina Miklínová
podepisují poslední díl úspěšné dětské série o lichožroutech Lichožrouti navždy. Lichožrouti byli oceněni
jako dětská Kniha desetiletí Magnesia Litera.
[[Nakladatelství Paseka s.r.o.

11.00–12.00

L 820 – Levé křídlo

Setkání s Janem Jiráněm a dalšími herci
Autogramiáda k CD edici Nebojte se klasiky!

11.00

P 501 – Pravé křídlo

Jan Burian
Autogramiáda ke knize Přímluva za dnešní dobu.
[[Galén

11.00–12.00

P 208 – Pravé křídlo2

Šperky z FIMO hmoty s Monikou Brýdovou
Rukodělná dílna s Monikou Brýdovou, specialistkou
na tvorbu šperků z FIMO hmoty a autorkou několika
návodných knih. Odejděte z veletrhu se šperkem!
[[Albatros Media a.s., nakladatelství Computer Press

11.00–11.50

S 201 – Střední hala1

Mafia podľa Kariku
Jozef Karika je autor série kníh o slovenskej mafii:
V tieni mafie, V tieni mafie II., Čas dravcov a Nepriateľ
štátu. Prvá časť trilógie vyšla aj v českom preklade.
Besedu s autorom moderuje popredný slovenský knihomil Dado Nagy.
[[IKAR, Združenie vydavateľov a kníhkupcov SR

11.30–12.00
MALÝ SÁL – Pravé křídlo (balkon vlevo)1

Jozef Banáš
Čte z románu Zastavte Dubčeka!.
[[PEN klub

12.00

[[Český rozhlas – Radioservis a Týdeník Rozhlas

11.00–12.00

L 310 – levé křídlo

Zmizelá Praha
Autogramiáda autorů industriální řady edice s tématikou nádraží, tramvají a továren. Knihy podepisují
K. Bečková, P. Fojtík, I. Mahel.
[[Nakladatelství Schola ludus – Pragensia

11.00–12.00

P 001 – Pravé křídlo

Oldřiška Ciprová – autogramiáda
Autorka nového historického románu Hříšná krá
lovna.
[[Nakladatelství Alpress, spol. s r. o.
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12.00–12.50

VELKÝ SÁL – Střední hala

Břetislav Tureček: Labyrintem Íránu – beseda
Reportér Českého rozhlasu nás prostřednictvím politické reportážní knihy zavádí do nejzajímavějších
a nejdůležitějších zemí dnešního světa. Málokdo
z českých novinářů získal takový přístup k íránským
vládním činitelům, duchovním, odpůrcům režimu i do
domovů obyčejných lidí.
[[Euromedia Group

[[iDNES.cz, Svět knihy, s.r.o.

12.00–12.50

SÁL ROSTEME S KNIHOU – Pravé křídlo

Záhady na druhou – beseda
„Při pátrání po záhadách se někdy dějí neuvěřitelné
věci,“ říká ten, pro něhož jsou záhady „denním chlebem“
– cestovatel, spisovatel a záhadolog Arnošt Vašíček.

12.00–12.30

MALÝ SÁL – Pravé křídlo (balkon vlevo)

Jiří Hájíček
Čte z románu Rybí krev.
[[PEN klub

12.00–13.30 SLOVENSKO DĚTEM – Pravé křídlo1

Analfabeta Negramotná / Čítame
s porozumením
Odborný seminár vydavateľstva Trio Publishing. Projekt na vytvorenie návykov detí školského veku zvládať čítaný text s porozumením predstavia Timotea
Vráblová a Magdaléna Fazekašová.
[[Slovenská sekcia IBBY, Trio Publishing, Literárne informačné
centrum, Združenie vydavateľov a kníhkupcov SR

12.00–12.30

L 108 – Levé křídlo

Pavel Kohout – autogramiáda
Spisovatel a dramatik Pavel Kohout bude podepisovat svůj poslední román Tango mortale.
[[Pistorius & Olšanská

[[Česká televize – Edice ČT

12.00–12.50

AUTORSKÝ SÁL – Levé křídlo5

Pontifikát empatie
Setkání s básníkem Zbyňkem Ludvíkem Gordonem,
ilustrátorem Yves Chairem a nakladatelem Patrikem
Šimonem. V rychle se měnícím světě někdy marně
hledáme pevný bod. Sbírka 50 básní Pontifikát empatie nás zavádí do světa zvýšené vnímavosti a citlivosti na zdánlivě obyčejné jevy a věci, které nás každý den obklopují, do světa, kde i nejnepatrnější hnutí
mysli nabývá rozhodující důležitosti.
[[Český rozhlas – Dvojka

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

Jak žít a vyhnout se syndromu vyhoření
Živě a populárně napsaná knížka popisuje, co to syndrom vyhoření je a jak se rodí, přináší i tabulky
s možností „obodovat se“ v naší konkrétní situaci,
ale hlavně pomáhá hledat cestu, jak z téhle šlamastyky ven. Beseda s autorem, známým psychiatrem Radkinem Honzákem.

12.00–12.30

L 405 – Levé křídlo

Josef Somr
Autogramiáda audioknih Broučci, Proč jsem nechodil
na Alexandrovce a Nejoblíbenější české povídky.
[[Popron

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 Josefa Lady Osudy humoristy Jaroslava Haška v říši
carů a komisařů….

18. 5. SOBOTA

LITERÁRNÍ SÁL – Pravé křídlo6

Bloger spisovatelem, spisovatel blogerem
Elektronický věk otevřel v podobě blogování na
iDNES.cz cestu ke knižní tvorbě i těm, již o ní dosud
mohli jen snít. I etablovaní spisovatelé však pro
sebe objevili kouzlo této disciplíny, třeba v Londýně
žijící Iva Pekárková. Ta díky blogování vydala už tři
knihy, které by jinak nespatřily světlo světa. Přesvědčte se o jejím vypravěčském nadání v pořadu,
v němž vystoupí spolu s Renatou Francovou a Ladislavem Větvičkou, blogery-spisovateli z čiré radosti,
kterou posílají na svět v podobě výbuchů smíchu
svých čtenářů. Moderuje David Hrbek, protagonista
talk show Scénické hovory ve Švandově divadle.
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12.00–12.50

[[Nakladatelství Atlantis

12.00–13.00

L 807 – Levé křídlo

Autogramiáda Jany Vašákové
a Zdeny S. Němcové
Setkání spojené s ochutnávkou jídel z knihy. Autorské duo kuchařky Jezte česky – Rok v naší kuchyni
pro vás připravilo skvělé sezonní recepty!
[[Smart Press

[[Vyšehrad, spol. s r.o.

12.00–12.50
KOMORNÍ SÁL – Pravé křídloko (balkon vlevo)21

Nezvyčajné príbehy: Veronika Šikulová
a Juraj Šebesta
Beseda s autorkou pre deti aj dospelých V. Šikulovou
nielen o jej novom románe Diera do svetra (2012)
a s autorom románov pre mládež J. Šebestom nielen
o románe Venussha. Ťažký týždeň (2011). Moderuje:
Milan Žáček.

12.00–12.50

L 810 – Levé křídlo

Lucie Urbančíková – autogramiáda
Autorka jazykového projektu Lingua Ludus, který od
roku 2004 vytváří materiály, hry a aktivity na výuku
anglického jazyka. Pro české děti je výuka zábavnější
a pro jejich rodiče a učitele efektivnější a jednodušší.
[[Angličtina-hry

[[Anasoft litera, Literárne informačné centrum
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12.00–13.00

L 820 – Levé křídlo2

Setkání s Marií Kšajtovou a Jitkou Molavcovou
Autogramiáda ke knize Dina a tajemství starých tenisek.
[[Český rozhlas – Dvojka

12.00–13.00

18. 5. SOBOTA

13.00–13.50

VELKÝ SÁL – Střední hala1

Pavol Rankov: Matky
Inscenované čítanie z románu P. Rankova za prítomnosti autora. Matky, román s humanistickým posolstvom, ktorého hrdinky prežívajú materstvo v hraničných situáciách, vydal Host (2013) v preklade J. Faschingbauerovej.

Karel Cubeca – autograniáda
Úspěšný český autor představuje svou novou knihu
Písky času.

[[Anasoft litera, Literárne informačné centrum

[[Nakladatelství Alpress, spol. s r. o.

13.00–13.50

12.00–13.00
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P 001 – Pravé křídlo

13.00

P 105 – Pravé křídlo

Jiří Štekl – autogramiáda
Autor knihy Rájem rozhlednovým, která vychází ve
čtvrtém rozšířeném vydání.
[[Cykloknihy

12.00–14.00

P 208 kavárna – Pravé křídlo

Marcela Košanová vám poradí s budoucností
Čarodějka Marcela Košanová bude každému, kdo si
koupí její knihu, číst z ruky.
[[Albatros Media a.s., nakladatelství Motto

12.00

P 501 – Pravé křídlo

František Ringo Čech
Autogramiáda ke knihám Čechy krásné, Čechy mé
a Ruský týden.
[[Galén

Básníci v notách
V souvislosti se zaměřením letošního veletrhu na poezii proběhne pořad nazvaný Básníci v notách. Hudební
publicista Ilja Kučera ml. v něm bude připomínat osobnosti české a slovenské rockové a folkové scény, které
se dlouhodobě zabývají interpretací děl domácích a zahraničních básníků. Pořad přinese i bohatou audiovi
zuální dokumentaci a pod stejným názvem na něj od
17 h. naváže open air koncert v prostoru výstaviště.
[[Svět knihy, s.r.o.

13.00–13.50

S 204 – Střední hala3

Péter Esterházy
Autogramiáda maďarského spisovatele k románu
Harmonia Cælestis.
Tlumočeno: čeština, maďarština
[[Maďarský institut Praha

12.15–13.15

[[Mladá fronta, a.s.

13.00–13.50
Michaela Burdová – autorské čtení a beseda
Mladá talentovaná autorka představí svou novou
fantasy edici Syn pekel. Čtenáře zavede do tajemné
země Velwetie, kde se setkají s dávnými tajemstvími
a obávanými Temnovlky.
[[Nakladatelství Fragment, spol. s r.o.

13.00–13.50
P 208 – Pravé křídlo

Halina Pawlowská – beseda
Halina Pawlowská patří už mnoho let mezi nejpopulárnější české autorky. Na besedě nechá nahlédnout
čtenáře do své kuchyně – přeneseně i doslova, protože právě pracuje na pokračování své úspěšné kuchařky Až se mě dcera zeptá.
[[Albatros Media a.s., nakladatelství Motto

12.30–13.00
MALÝ SÁL – Pravé křídlo (balkon vlevo)1

Anton Baláž – Prehovor, Ezechiel!
Čtení z románu o Jánu Lajčiakovi.

KOMORNÍ SÁL – Pravé křídlo (balkon vlevo)53

Parnas současné polské poezie: Ryszard
Krynicki a Jacek Dehnel
Polská poezie má v současnosti řadu podob, jednou
z nich je i návaznost na tradice. Představí je „starý
mistr“ Ryszard Krynicki a Jacek Dehnel, mladý básník vyznávající klasické formy. Za účasti překladatelů
Lenky Daňhelové, Václava Buriana a Jana Jeništy.
Tlumočeno: čeština, polština
[[Polský institut v Praze

13.00–13.30
MALÝ SÁL – Pravé křídlo (balkon vlevo)1

Mária Bátorová
Čte z kratších próz a z monografie o Dominiku Tatarkovi.
[[PEN klub
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AUTORSKÝ SÁL – Levé křídlo

Malá kniha o velkých bunkrech – beseda
Setkání s autory populární knižní série (nejen) o čs.
opevnění.

LITERÁRNÍ KAVÁRNA – Pravé křídlo (balkon vlevo)

12.00

[[PEN klub

LITERÁRNÍ SÁL – Pravé křídlo5

13.00

L 002 – Levé křídlo

13.00–14.00

P 001 – Pravé křídlo

Setkání s Blankou Kovaříkovou
Autorka knih Rada Vacátko a jeho hříšní lidé a Zločin
a Vášně za rady Vacátka.

Hana Whitton – autogramiáda
Známá česká autorka podepisuje svou novou knihu
Zimní princezna

[[Nakladatelství Brána

[[Nakladatelství Alpress, spol. s r. o.

13.00

L 101 – Levé křídlo

Břetislav Tureček
Autogramiáda ke knize Labyrintem Íránu (Knižní
klub).
[[Euromedia Group

13.00–13.30

P 408 – Pravé křídlo

Záhady na druhou – autogramiáda
Všem milovníkům záhad, mystérií a nevysvětlitelných
úkazů podepisuje své knihy cestovatel, spisovatel
a záhadolog Arnošt Vašíček.

Pavel Kohout – autogramiáda
Ekonom Pavel Kohout bude podepisovat svoji knihu
Úsvit.
[[Pistorius & Olšanská

13.00

P 501 – Pravé křídlo

František Koukolík
Autogramiáda ke knihám Zvíře politické a Lidský mozek.
[[Galén

13.00–14.00

L 307 – Levé křídlo2

Jan Vodňanský a Ladislava Pechová
autogramiáda
Oblíbený autor písniček a básniček pro děti Jan Vodňanský bude podepisovat svou novou knížku s názvem Jan Vodňanský dětem – Hádala se paraplata
společně s ilustrátorkou Ladislavou Pechovou.
[[Nakladatelství Fragment, spol. s r.o.

13.00–14.00

L 401 – Levé křídlo

Jan Cimický – autogramiáda
Autor bude podepisovat nové knihy Prchající stín
a Srdce a skalpel.
[[Pavel Dobrovský – Beta s.r.o.

13.00–14.00

L 406 – Levé křídlo

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

13.00–13.50

L 604 – Levé křídlo2

Autogramiáda autorů knih pro děti
Michal Černík, Petr Horáček, Ivan Klíma a Jiří Žáček
podepisují své novinky Jak žijí oblázky, Husa Líza, Kokrhací hodiny a Čáry máry fuk, ať jsem zase kluk!

13.30–14.00
MALÝ SÁL – Pravé křídlo (balkon vlevo)1

Anton Hykisch
Ukázky z románu Rozkoše dávnych čias.
[[PEN klub

13.30–14.30
SLOVENSKO DĚTEM – Pravé křídlo21

Poďte s nami do rozprávky – Pojďte
s námi do pohádky
Autorka projektu Viera Kučerová a ilustrátorka A. Švolíková predstavia dvojjazyčnú rozprávkovú knihu s CD
a zavedú vás z rozprávky do pohádky. Môžete si nimi
čítať, hrať sa a súťažiť v tom, ako si spolu po slovensky a po česky rozumieme.
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L 108 – Levé křídlo

18. 5. SOBOTA

[[Česká televize – Edice ČT

13.00–13.30

[[Bona fide, Literárne informačné centrum

13.30–14.30

L 807 – Levé křídlo

Autogramiáda šéfkuchaře Romana Dolejše
Autora knihy Svět na pánvi aneb cesta k šéfkuchařské čepici spojená s ochutnávkou receptu z knihy
Procestujte svět s námi!
[[Smart Press

14.00

[[Nakladatelství Portál

13.00–14.00

L 820 – Levé křídlo5

Setkání se Zbyňkem Ludvíkem Gordonem, Yves
Chairem a Patrikem Šimonem
Autogramiáda ke sbírce básní Pontifikát empatie.
[[Český rozhlas – Dvojka

14.00–14.50

VELKÝ SÁL – Střední hala

Tereza Boučková: Šíleně smutné
povídky – beseda
Tereza Boučková, autorka bestsellerů Indiánský běh
a Rok kohouta, přichází po několika letech odmlky
s novou knížkou. Třináct Šíleně smutných povídek je
třináct příběhů, které mají ve svém vyznění smutek,
ale mnohé jsou i ironické a plné paradoxů.
[[Euromedia Group
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14.00–14.50

LITERÁRNÍ SÁL – Pravé křídlo

Chirurgovy africké memoáry
Autogramiáda knihy Chirurgovy africké memoáry za
účasti autora MUDr. Jaromíra Skopalíka. Barvitě
živé, informacemi nabité, nebývale rozmanité až napínavé vzpomínkové vyprávění o arabském prostředí,
osobnostech, událostech, dojmech a pracovních zkušenostech českého chirurga, který krátce po Sametové revoluci v ČR působil tři roky v jedné krajské
nemocnici v Tunisku.
[[Nakladatelství Dar Ibn Rushd

14.00–14.50

DENNÍ PROGRAMY
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SÁL ROSTEME S KNIHOU – Pravé křídlo1

Jar po dlhej zime
Magdalena Hennerová z vydavateľstva Paseka a prekladateľ Emil Charous predstavia knihu Rudolfa Slobodu Rozum. Vydavateľstvo Volvox Globator a prekladateľ Miroslav Zelinský predstavia český preklad
kníh Juraja Šeba: Zlaté 60-te roky a Normálne 70-te
roky. Hosť: Jana Beňová. Hudba: Marian a Martin
Geišbergovci.
[[Literárne informačné centrum, Združenie vydavateľov
a kníhkupcov SR

14.00–14.50

AUTORSKÝ SÁL – Levé křídlo

Výprava s Emilem Holubem k Viktoriiným
vodopádům
Se světově proslulým cestovatelem 19. století, objevitelem nových území v Africe, se seznámíme v besedě nad novou knížkou historika Martina Šámala,
pracovníka Náprstkova muzea. Jaký byl skutečný život Emila Holuba?

14.00–14.30 MALÝ SÁL – Pravé křídlo (balkon vlevo)
Alena Morávková: Záhuba Mariny Cvetajevové
Čtení z rukopisu překladu knihy Irmy Kudrovové.
[[PEN klub

14.00–15.50
LATERNA POETICA – Pravé křídlo53

Alexandra Büchler a Ryan van Winkle
Alexandra Büchler představí internetový časopis
Transcript a video klipy z básnického projektu organizovaného Literature Across Frontiers. Ryan van
Winkle presentuje různé projekty, které představují
poezii prostřednictvím internetu; např. Reels Iraq
a Reels Syria – spolupráce mezi skotskými a arabskými básníky nebo jeho vlastní webové stránky ryanvanwinkle.com.
Tlumočeno: čeština, angličtina
[[Literature Across Frontiers

14.00–16.50
SÁL POEZIE – Pravé křídlo (balkon vpravo)5

Geniální vystoupení… naživo!
Kremlička, Landovská, Krchovský, Zajíček, Vokatá.
Tváře a hlasy undergroundu uvádí Knihovna Václava
Havla.
[[Knihovna Václava Havla

14.00

L 002 – Levé křídlo

Setkání s Barbarou Nesvadbovou
Novinářka a autorka knih Garpíškoviny, Borůvky, Brusinky.
[[Nakladatelství Brána

[[Vyšehrad, spol. s r.o.

14.00–15.50
LITERÁRNÍ KAVÁRNA – Pravé křídlo (balkon vlevo)53

Vysoká literatura – Slam poetry z Alp
Společné vystoupení autorů slam poetry Stefana
Abermanna z Rakouska a Daniely Dill ze Švýcarska
moderuje Pavel Klusák. Pořad je součástí literárního
programu „Das Buch“ – prezentace německy psané
literatury Německa, Rakouska a Švýcarska.
Tlumočeno: čeština, němčina
[[Rakouské kulturní fórum v Praze,
Švýcarské velvyslanectví v Praze

14.00–14.50
KOMORNÍ SÁL – Pravé křídlo (balkon vlevo)1

Alexis Jenni – beseda
Autor představí svůj román Francouzské umění válečné, které právě vychází v nakladatelství Argo. Autora
vyzpovídá Pavlína Kvapilová.
Tlumočeno: čeština, francouzština
[[Francouzský institut v Praze
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14.00

L 101 – Levé křídlo

Iva Janžurová a Petr Macek
Autogramiáda ke knize Iva Janžurová – Včera, dnes
a zítra (Ikar).
[[Euromedia Group

14.00

S 203 – Střední hala

Liviu Ioan Stoiciu a Andra Rotaru
Setkání s rumunskými autory.
[[Ministerstvo kultury a národního dědictví Rumunska

14.00–14.30

L 108 – Levé křídlo5

Miroslav Huptych a Petr Dobíšek
autogramiáda
Básník Miroslav Huptych bude podepisovat svoji novou knihu Hodinky s ohňostrojem. Autogramiády se
zúčastní také autor ilustrací.
[[Pistorius & Olšanská

[[Nakladatelství Dokořán, Jaroslava Jiskrová – Máj

14.00–15.00

L 203 – Levé křídlo

Otomar Dvořák
Známý spisovatel Otomar Dvořák bude podepisovat
svůj nový historický román Ďábel na řetězu, který čtenářům přibližuje dramatický osud jednoho z nejzáhadnějšch českých patronů – sázavského opata
a světce Prokopa.

14.00–15.30

P 408 – Pravé křídlo

Televizní idoly... a další – autogramiáda
Aleš Cibulka a Tomáš Pilát představí svou knihu k šedesátinám televize s medailonky televizních hvězd
a pamětnickými rozhovory s Olgou Čuříkovou, Janou
Štěpánkovou, Pavlínou Filipovskou, Josefem Zímou,
„třemi chlapy v chalupě“ Lubomírem Lipským, Janem
Skopečkem a Ladislavem Trojanem... a dalšími.
S účastí pamětníků. Moderuje Alexandr Hemala.
[[Česká televize – Edice ČT

14.00

P 601 – Pravé křídlo

František Koukolík – autogramiáda
Autor knihy Já. O mozku, vědomí a sebeuvědomování.
[[Nakladatelství Karolinum

[[Nakladatelství MOBA

14.00

14.00–15.00

Pavel Švanda – autogramiáda
Básník, prozaik a esejista podepisuje sbírku zamyšlení a esejů O intelektuálovi, který se necítí dobře
a další své knihy.

Ryszard Krynicki a Jacek Dehnel – autogramiáda
Polští básníci podepisují své české překlady. Ryszard Krynicki: Kámen, jinovatka (2006) a Magnetický
bod (2010), Jacek Denhel: Antologie současné polské poezie (2011).
Tlimočeno: čeština, polština

[[Nakladatelství Atlantis

[[Polský institut v Praze

14.00–15.00

L 406 – Levé křídlo

L 820 – Levé křídlo

Setkání s Václavem Daňkem
Autogramiáda k jeho knize Kam utek Stolkolet.
[[Český rozhlas – Radioservis a Týdeník Rozhlas

14.00–16.00

L 818 – Levé křídlo

Slečny – setkání s tvůrci literárně-fotografického
dokumentu o neprovdaných ženách
Kniha získala 3. místo v kategorii Krásná literatura
v soutěži Nejkrásnější české knihy roku 2012. Představení nového projektu Ženy a artové platformy pinkabinet.

S 101 – Střední hala53

14.30–16.00
SLOVENSKO DĚTEM – Pravé křídlo21

Mačacie príbehy
Výtvarný workshop Petra Čisárika na motívy knižky
Márie Ďuríčkovej O Guľkovi Bombuľkovi a ďalších ob
ľúbených mačacích hrdinov – Pufa a Mufa, Mikeša, Kocúra na kolieskových korčuliach. Moderuje Ľubica
Kepštová. Hosť: Mária Števková, vydavateľstvo BUVIK.
[[Literárne informačné centrum, Združenie vydavateľov
a kníhkupcov SR

18. 5. SOBOTA

L 110 – Levé křídlo

Mariusz Szczygieł – autogramiáda
Autor bestsellerů Gottland, Udělej si ráj a Libůstka
podepisuje svou nejnovější knihu fejetonů Láska nebeská. Výjimečné postřehy o české literatuře a filmu,
ale také opět o tom, co překvapuje, možná šokuje
známého polského reportéra na nás, Češích.

DENNÍ PROGRAMY

14.00–15.00

15.00

[[wo-men

14.00–16.00

L 117 – Levé křídlo

Eduard Douša
Skladatel a autor not Eduard Douša bude podepisovat noty Maličkosti.
[[MUSICA GIOIA

14.00–15.30

P 208 – Pravé křídlo

Listování se Stephenem Clarkem a Lukášem
Hejlíkem
Britský novinář Stephen Clarke je autorem oblíbené
série o Paříži a Francii, která začala knihou Merde!
Rok v Paříži. Lukáš Hejlík si ho pozval jako hosta do
svého pořadu Listování.
[[Albatros Media a.s., nakladatelství Plus

15.00–16.20

VELKÝ SÁL – Střední hala4

Předávání Cen Akademie science-fiction,
fantasy a hororu
Osmnáctý 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 2012.
Ceny předají významné osobnosti žánru.
[[Akademie science-fiction, fantasy a hororu

15.00–15.50

LITERÁRNÍ SÁL – Pravé křídlo1

Krajina hrubých čiar. Rozhovory s expremiérkou
Beseda s Ivetou Radičovou, bývalou premiérkou vlády
SR, o jej knihe rozhovorov z vydavateľstva IKAR. Na besede sa zúčastní aj novinárka a spoluautorka knihy Ľuba
Lesná. Moderuje Milan Markovič. Hudba: Peter Cmorík.
[[IKAR
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15.00–15.50
SÁL ROSTEME S KNIHOU – Pravé křídlo5

Sto nejlepších českých básní 2012
Setkání s nejlepšími básněmi roku 2012 a jejich autory. Moderátor: Simona Martínková-Racková.
Hosté: Kateřina Rudčenková, Jakub Řehák a Viktor
Špaček.
[[Svět knihy, s.r.o.
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15.00–15.50

AUTORSKÝ SÁL – Levé křídlo1

Rado Ondřejíček – beseda s držitelem
novinářské ceny
Co vše jste ochotni věnovat práci? Beseda s úspěšným slovenským autorem a hosty nad knihou Homo
asapiens.
[[Mladá fronta, a.s.

15.00

L 101 – Levé křídlo

Tereza Boučková
Autogramiáda ke knize Šíleně smutné povídky (Odeon).
[[Euromedia Group

15.00–16.00

L 203 – Levé křídlo

Hana Marie Körnerová a Alena Jakoubková
Oblíbené české autorky Hana Marie Körnerová a Alena Jakoubková budou podepisovat své nové knihy.
[[Nakladatelství MOBA

15.00

L 304 – Levé křídlo

Magda Váňová
Autogramiáda novinky Náhoda nebo osud a knížky
Ať myši nepláčou.
[[Nakladatelství Šulc – Švarc

15.00–15.50
KOMORNÍ SÁL – Pravé křídlo (balkon vlevo)3

Buzny a veksláci: kronika současnosti Michała
Witkowského
Další politicky nekorektní román Michała Witkowského, který kritiky i čtenáře fascinuje jazykem přirozeně
propojujícím vulgarity a archaismy, vychází česky! Po
bestselleru Chlípnice (2006) přichází Královna Barbara (2012).
Tlumočeno: čeština, polština
[[Polský institut v Praze

15.00–16.00

15.00

L 304 – Levé křídlo

Jiří Žáček
Autogramiáda novinky Strážce majáku.
[[Nakladatelství Šulc – Švarc

15.00

L 305 – Levé křídlo1

Juraj Šebo – autogramiáda
Slovenský spisovatel Juraj Šebo bude podepisovat
knihu Zlatá léta šedesátá, vzpomínkovou encyklopedii na šedesátá léta minulého století.
[[Volvox Globator

MALÝ SÁL – Pravé křídlo (balkon vlevo)

Ludvík, Ondřej a Jan Vaculíkovi
Symfonie (fejetonů) s úderem bubnu.
[[PEN klub

15.00

L 002 – Levé křídlo

Setkání s Marcelou Mlynářovou
Autorkou úspěšných knih Z lodiček do holin, Důchodkyně nestřílejte, Kdo nehřeší, nežije, Asi nejsem ženská.
[[Nakladatelství Brána

15.00–16.00

L 003 – Levé křídlo2

Adolf Born a Jiří Žáček: Čarodějné pohádky pro
malé kouzelníky – autogramiáda
Jiří Žáček a Adolf Born představují pohádky z celého
světa plné kouzelníků, čarodějnic, kouzelných předmětů, magických zaklínadel, zázračných schopností
a divotvorných proměn, veselé i strašidelné, uvěřitelné I neuvěřitelné. Malí kouzelníci po přečtení pohádek pochopí, že na nejmocnější ze všech kouzel –
lásku – jsou však i nejstrašnější čarodějové krátcí.
[[Nakladatelství Slovart

15.00–16.00

L 307 – Levé křídlo

Pavel Kantorek a Michal Vaněček – autogramiáda
Spisovatel a kreslíř Pavel Kantorek a spisovatel Michal Vaněček budou podepisovat svou knižní novinku Jak jsem vezl kůrovce a další knížky.
[[Nakladatelství Fragment, spol. s r.o.

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
Autor podepisuje knihu povídek Moje zlatá řemesla.
[[Nakladatelství Atlantis

15.00

L 407 – levé křídlo3

Alexis Jenni
Autogramiáda ke knize Francouzské umění válečné.
Tlumočeno: čeština, francouzština
[[Nakladatelství ARGO, Francouzský institut v Praze
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Jaromír Štětina – autogramiáda
Jaromír Štětina podepisuje svůj nový román Pergameny. Vynikající vyprávění s detektivní zápletkou
z doby, kdy se lámaly charaktery.
[[Nakladatelství Portál

15.00–16.00

L 807 – Levé křídlo

Autogramiáda s ochutnávkou pokrmů Jany
Florentýny Zatloukalové
Autorka úspěšných knih edice Kuchařka pro dceru.
Nechte si podepsat novou knihu Hovory s řezníkem
Kuchařka pro dceru z masa a kostí!
[[Smart Press

15.00–16.00

L 513 – Levé křídlo

Jiří Stránský: Balada o pilotovi – autogramiáda
Autogramiáda nové knihy – dramatické novely podle
skutečné události.
[[Hejkal s.r.o.

15.00–17.00

L 308 – levé křídlo

Arnošt Goldflam a Petra Goldflamová-Štětinová
Autogramiáda Arnošta Goldflama, režiséra představení Věštkyně, vraždy a jasnovidci, a jeho ženy Petry
Goldflamové-Štětinové.
[[Městská divadla pražská – Divadla ABC a ROKOKO

16.00–16.50
SÁL ROSTEME S KNIHOU – Pravé křídlo2

Pohádky pro společné čtení
Pohádky pro společné čtení – představení pohádkových sešitů pro začínající čtenáře, společné čtení
s Alenou Vorlíčkovou, pohádkové dílničky a soutěže
s ilustrátorkami Magdou Štajnerovou, Jitkou Zajíčkovou, Terezou Vlkovou a Petrou Antonovovou.
[[Pohádky pro společné čtení

16.00–16.50

AUTORSKÝ SÁL – Levé křídlo

Pavla Jazairiová a Jiří Hůla: Jediný svět
Beseda známé novinářky a spisovatelky Pavly Jazairiové a Jiřího Hůly, autora fotografií v knize Jediný svět,
která je výběrem reportážních a cestovatelských zážitků.
[[Český rozhlas – Radioservis a Týdeník Rozhlas

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

Daniel Herman a Jan Jandourek – beseda
Daniel Herman a Jan Jandourek představí svůj nový
knižní rozhovor Srdcem proti ostnatému drátu o stavu společnosti a církve posledních tří desetiletí.
[[Nakladatelství Portál

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

Vojtěch Lindaur / Marsyas
Autogramiáda ke knize o skupině Marsyas Dávám,
tak ber.

Jakuba Katalpa: Němci
Sugestivní líčení osudů německé rodiny od autorky
knih Je hlína k snědku? a Hořké moře. Opravdu je
možné po tolika letech nalézt pravdu? Pořadem provází Miroslav Balaštík.

[[Galén

[[Nakladatelství Host

15.00

P 501 – Pravé křídlo

15.00

P 601 – Pravé křídlo

Petr Wittlich – autogramiáda
Autor knihy Malíři české secese.
[[Nakladatelství Karolinum

16.00
16.00–16.50

LITERÁRNÍ SÁL – Pravé křídlo5

Na jeden den básníkem – literární program
spisovatelky a básnířky Sylvy Lauerové a jejích
hostů
Staňte se i vy na jeden den básníkem! Přijměte naše
pozvání a přijďte spolu s námi podpořit i ostatní odvážné milovníky poezie, kteří si doposud psali básně
pouze pro vlastní radost a potěšení. Inspiraci a odvahu vám dodá autorským čtením poezie nejen Sylva
Lauerová, poezie zazní i z úst charismatického herce
Národního divadla Brno Petra Bláhy.

18. 5. SOBOTA

L 604 – Levé křídlo

DENNÍ PROGRAMY

15.00–15.50

16.00–16.50
MALÝ SÁL – Pravé křídlo (balkon vlevo)3

Kjartan Fløgstad: Pyramida. Portrét opuštěné
utopie
Pozoruhodný esejistický cestopis Pyramida. Portrét
opuštěné utopie (2007, česky 2013) je inspirován
pádem ruského hornického města na Špicberkách,
které mělo být výkladní skříní sovětského socialismu. Kniha přibližuje ducha sovětské socialistické
ideologie, dává čtenáři nahlédnout do duše obyvatel
města, ale také předkládá paralely s vývojem industriálních společenství jinde ve světě. Čtenáři tak nabízí plastický obraz vzestupu a pádu jedné velké utopie. Představení knihy, debata s autorem a překladatelkou Hanou Kendíkovou, autogramiáda.
Tlumočeno: čeština, norština
[[Velvyslanectví Norského království, NORLA, Svět knihy, s.r.o.

[[van Aspen, s.r.o.
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16.00–18.00
SLOVENSKO DĚTEM – Pravé křídlo21

BIBIANA deťom
Premietanie animovaných filmov z BAB, výtvarné dielne a čítanie z úspešných knižných titulov súťaže
BIBIANY Najkrajšie a najlepšie knihy jari, leta, jesene
a zimy. Animačný expres privezie pestrú kolekciu
najlepších diel slovenských tvorcov animovaného filmu.
[[BIBIANA, medzinárodný dom umenia pre deti, Literárne
informačné centrum

DENNÍ PROGRAMY

18. 5. SOBOTA

16.00

L 002 – Levé křídlo

Setkání s Olgou Krumlovskou a Richardem
Sacherem
Známá astroložka a autorka knih Horoskopy, Horoskopy pro Vaše dítě, Místa, která léčí a další. A Richard Sacher autor knih Moje první láska, Simona
Monyová a další.
[[Nakladatelství Brána

16.00

L 101 – Levé křídlo

[[Euromedia Group

L 513 – Levé křídlo

Markéta Hejkalová: Andělé dne a noci –
autogramiáda
Autogramiáda knihy, která začíná jako ženský příběh,
ale brzy se mění v napínavý thriller o dobru a zlu
v současném světě a odehrává se v Česku, Baskicku a Rusku.
[[Hejkal s.r.o.

16.00–18.00

L 818 – Levé křídlo

Lenka Jasanská a Miroslav Pošta – autogramiáda
Autoři knihy Himálajské pohádky nominované na Zlatou stuhu 2013.
[[Verzone s.r.o.

16.00–17.00

P 208 – Pravé křídlo

Život na laně Chantal Poullain
Charismatická herečka Chantal Poullain představí
svoji knihu Život na laně, upřímnou výpověď o životě,
o ztrátách i nálezech, které ji potkaly na cestě z Francie do Čech.
[[Albatros Media a.s., nakladatelství XYZ

16.00
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[[Nakladatelství Karolinum

16.00–16.30

S 121 – Střední hala35

Stefan Abermann, Daniela Dill
Autogramiáda autorů slam-poetry Stefana Abermanna a Daniely Dill. Pořad je součástí literárního programu „Das Buch“ – prezentace německy psané literatury Německa, Rakouska a Švýcarska.
Tlumočeno: čeština, němčina
[[Goethe-Institut, Rakouské kulturní fórum v Praze,
Švýcarské velvyslanectví v Praze

16.00

S 101 – Střední hala3

Michał Witkowski – autogramiáda
Tlumočeno: čeština, polština

16.30–17.50

VELKÝ SÁL – Střední hala1

Metropolka znova otvorená!
Séria divadelných skečov zo slovenskej a českej literárnej a výtvarnej histórie dvadsiatych a tridsiatych
rokov minulého storočia v sprievode dobovej hudby.
[[Literárne informačné centrum, Združenie vydavateľov
a kníhkupcov SR

16.30–17.30

L 807 – Levé křídlo

Setkání s Hankou Rawlings
Autorkou připravované knihy Sladký design nejen
o pečení a zdobení nejrůznějších cukrovinek. Hanka
vám předvede svůj designerský um, budete moci
i ochutnat!
[[Smart Press

17.00
17.00–17.50

LITERÁRNÍ SÁL – Pravé křídlo7

Čteme jedním dechem aneb Když se řekne
bestseller…
Lze rozpoznat bestseller? Jak je důležité jméno,
téma, žánr či předchozí úspěch v zahraničí? O nadějích i financích vkládaných do původních i překladových textů s nakladateli i publicisty.
Pořad moderuje Pavel Mandys.
[[Svět knihy, s.r.o.

17.00–17.50
P 501 – Pravé křídlo

Jiří Mejsnar
Autogramiáda ke knize Mýtus evoluce.
[[Galén

P 601 – Pravé křídlo

Jiří Šerých a Jaroslav Med – autogramiáda
Editoři knihy Korespondence Bohuslava Reynka.

[[Polský institut v Praze

Rajko Doleček a Kateřina Cajthamlová
Autogramiáda ke knize Nebezpečný svět kalorií (Ikar).

16.00–17.00

16.00

SÁL ROSTEME S KNIHOU – Pravé křídlo2

Setkání s autory a výtvarníky nakladatelství
Meander
Meander slaví 18. narozeniny a představí nové knihy.
Jiří Dědeček: Pohádky o Malé tlusté víle, Pavel Hrnčíř:

17.00–17.50

AUTORSKÝ SÁL – Levé křídlo5

Josef Rauvolf: Ro(c)k v poezii
Český rozhlas – Vltava představí svůj rozhlasový pořad Ro(c)k v poezii, který vysílá každý všední den
v 13.30 hodin. Jeho celoroční průvodce Josef
Rauvolf, bude hledat příběh vzniku básní a jejich zhudebněných verzí spolu s hosty z řad hudebníků.
[[Český rozhlas – Vltava

17.00–17.50

[[Svět knihy, s.r.o.

17.00–18.00

L 110 – Levé křídlo

Václav Cílek – autogramiáda
Známý geolog a popularizátor vědy Václav Cílek podepisuje své publikace, a to především nejnovější
esejistickou knihu o krajině a místech Prohlédni si tu
zemi a již čtvrté vydání základního textu čínského
taoismu Tao te ťing v nové grafické úpravě.
[[Nakladatelství Dokořán

LITERÁRNÍ KAVÁRNA – Pravé křídlo (balkon vlevo)5

Poezie v ringu
Básnická exhibice za účasti hvězd české slam poetry. Moderátor: Petr Váša. Hosté: Bohdan Bláhovec,
Mruczivák, Bio Masha, Jan Jílek.

17.00–18.00

L 208 – Levé křídlo

Jakuba Katalpa
Autogramiáda ke knize Němci.
[[Nakladatelství Host

[[Svět knihy, s.r.o.

17.00–18.00

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

Harmonia Cælestis – beseda s překladately
románu Pétera Esterházyho
Diskuze o problematice překladů postmoderních děl
se zúčastní Robert Svoboda a Renáta Deáková, překladatelé románu do češtiny a slovenštiny. Moderuje
Evžen Gál.
[[Maďarský institut Praha

[[Nakladatelství Atlantis

17.00–18.00

L 820 – Levé křídlo

Setkání s Pavlou Jazairiovou a Jiřím Hůlou
Autogramiáda k jejich knize Jediný svět.
[[Český rozhlas – Radioservis a Týdeník Rozhlas

17.00–18.50
SÁL POEZIE – Pravé křídlo (balkon vpravo)5

Rituály a elegie
Čtyři osobnosti současného českého básnictví. Čtení a rozhovory, uvádí Petr Borkovec.
17.00–17.50: Marie Šťastná a Kamil Bouška
18.00–18.50: Marek Šindelka a Vít Janota
[[Svět knihy, s.r.o.

17.00–23.00

L 406 – Levé křídlo5

Jáchym Topol – autogramiáda
Autor podepisuje básnické sbírky Miluju tě k zbláznění, V úterý bude válka a román Sestra.

17.00–18.00

18. 5. SOBOTA

[[Nakladatelství Meander, Svět knihy, s.r.o.

Burian následovaný slovenskou skupinou Karpatské
chrbáty. Vladimír Mišík se svými ETC nabídne průřez
svou dlouholetou tvorbou v oblasti zhudebňování
českých básníků a večer pak uzavře Krch-off band
opírající se o břitkou poezii J. H. Krchovského. Celým
večerem provede Ilja Kučera ml.

DENNÍ PROGRAMY

Plechová Mína, P. Stančík: Mrkev ho vcucla pod zem,
R. Lipus – D. Vávra: Pohádka o smutné továrně. Zástupci Argentinského velvyslanectví představí tři
nové překlady, mj. Macanudo 3.

L 117 – Levé křídlo

Renata Prokopová, Adéla Petřeková a Jiří Žáček
autogramiáda
Renata Prokopová podepisuje CD Třetí poločas (in:
10 let Dua Bene) a Poetickou krajinou, Jiří Žáček podepisuje noty Maličkosti a Adéla Petřeková CD se
zhudebněnými verši.
[[MUSICA GIOIA

VENKOVNÍ PROSTOR před Levým
křídlem Průmyslového paláce5

Básníci v notách – koncert
Jako jedna z akcí v rámci hlavního tématu veletrhu,
kterým jsou Rozmanité cesty poezie, proběhne v areá
lu výstaviště open air koncert nazvaný Básníci v notách. Sejdou se na něm čeští a slovenští interpreti,
kteří se vedle původní tvorby dlouhodobě věnují zhudebňování poezie a básnických textů. Večer otevře
Ondřej Škoch, člen skupiny Chinaski, který se svou
vedlejší formací Nitky představí zhudebněné básně
Bohuslava Reynka a Suzanne Renaud. Zuzana Homolová se svým triem poté zamíří do světa slovenské lidové poezie. Jako třetí vystoupí písničkář Jan

17.00

P 601 – Pravé křídlo5

Karel Šiktanc – autogramiáda
Autor básnických sbírek (např. Vážná známost, Nesmír, Čistec).
[[Nakladatelství Karolinum

17.00

S 109 – Střední hala3

Kjartan Fløgstad
Autogramiáda ke knize Pyramida. Portrét opuštěné
utopie.
Tlumočeno: čeština, norština
[[Velvyslanectví Norského království
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18.00

18.00–18.50

18.00–18.50

VELKÝ SÁL – Střední hala1

DENNÍ PROGRAMY

18. 5. SOBOTA

Objavme Slovensko – slávnostný večer
vydavateľstva Dajama
Prezentácia edičnej činnosti za prítomnosti známych
osobností slovenského kultúrneho a športového života.

LITERÁRNÍ KAVÁRNA – Pravé křídlo (balkon vlevo)5

Básníci znenadání
Specifika české slam poetry v debatě s českými slamery. Moderátor: Pavel Klusák. Hosté: Tomáš Kůs,
Bohdan Bláhovec, Mruczivák, Jan Jílek.
[[Svět knihy, s.r.o.

[[Vydavateľstvo DAJAMA, Združenie vydavateľov
a kníhkupcov SR, Literárne informačné centrum

18.00–18.50

18.00–18.50

Zlomený prsten
Dolnolužická spisovatelka a vydavatelka Ingrid Hustetowa a její texty v lužické srbštině a češtině.

LITERÁRNÍ SÁL – Pravé křídlo7

Cesta literatury k filmu, letos k tématu …
Když se řekne bestseller
Již třetím rokem se k tématům, která řeší inspiraci
filmových tvůrců v knižních bestsellerech, vliv spisovatele na vznik filmového scénáře, spolupráce mezi
nakladatelem, literárním agentem, režisérem a producentem, sejdou k diskuzi zajímaví hosté.
Pořad moderuje Pavel Mandys.
[[Svět knihy, s.r.o.

18.00–18.50

SÁL ROSTEME S KNIHOU – Pravé křídlo

Autorské čtení vítězů 3. ročníku soutěže
Hledá se autor bestselleru
Setkání s vítězi třetího ročníku literární soutěže pořádané Nakladatelstvím Fragment, kteří představí své
vítězné povídky na téma „moderní pohádka pro dospělé“.
[[Nakladatelství Fragment, spol. s r.o.

18.00–18.50

AUTORSKÝ SÁL – Levé křídlo

KOMORNÍ SÁL – Pravé křídlo (balkon vlevo)

[[Domowina-Verlag

¸¸¸¸MIMO VÝSTAVIŠTĚ
¸¸v sobotu 18. 5.
19:00

Literární kavárna, Řetězová 10, Praha 13

Severský literární večer
Skandinávský dům již tradičně u příležitosti veletrhu
Svět knihy Praha pořádá setkání se severskými hosty. Moderovanou besedu obohatí scénické čtení
a autogramiáda spisovatelů. Vystoupí Tiit Aleksejev
a Kjartan Fløgstadt.
Podrobnosti na www.skandinavskydum.cz.
Vstupné dobrovolné.

Vzkazy domů; Příběhy Čechů, kteří odešli do
zahraničí (emigrace a exil 1848 – 1989)
Setkání s tvůrci publikace vydané u příležitosti oslav
Dne české státnosti v roce 2012. Kniha přibližuje
osudy vybraných Čechů, kteří odešli v průběhu
19. a 20. století do zahraničí. Víte, jaké byly životní
osudy Karla Kryla, kardinála Josefa Berana, Soni
Červené nebo Jiřího Voskovce? Nahlédněte spolu
s námi do pozadí konkrétních lidských osudů a motivů jejich odchodu do zahraničí.

[[Skandinávský dům

[[Dny české státnosti, o.p.s.

[[Polský institut v Praze
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19.30

Café Fra, Šafaříkova 15, Praha 23

Chlípné královny: autorský večer
Michała Witkowského
Provokativní polský prozaik a jazykový kouzelník Michał Witkowski, autor bestselleru Chlípnice, představí svou novou českou knihu Královna Barbara (Fra
2012) za účasti překladatele Jana Jeništy.

