
18.00 NÁRODNÍ ZEMĚDĚLSKÉ MUZEUM, KOSTELNÍ UL., PRAHA 7

Dřevěný večer o poezii přímo v expozici
výstavy O dřevě
Večerem provází a vypráví Martin Patřičný a hosté.
Nebude chybět živá muzika a sklenka vína.
[ Národní zemědělské muzeum a Martin Patřičný

19.30 KAVÁRNA ČERNÁ LABUŤ, 8. PATRO, NA POŘÍČÍ 25, PRAHA 1

České ženy v německojazyčné literatuře
Helena Reich (*1965), Katja Fusek (*1968), Milena
Oda (*1975) – tři spisovatelky – tři spisovatelské pří-
stupy – tři životní osudy. Setkání tří českých auto-
rek píšících německy, spojené s autorským čtením
a diskusí. hosté: Helena Reich (CZ/D), Katja Fusek
(CZ/CH), Milena Oda (CZ/D).
[ Pražský literární dům autorů německého jazyka

19.30
CAFÉ & KNIHKUPECTVÍ FRA, ŠAFAŘÍKOVA 15, PRAHA 2

Mila Haugová a Mária Ferenčuhová
Veřejné čtení slovenských básnířek různých genera-
cí. Komentář Viola Fischerová.
[ Literature Across Frontiers a Café & knihkupectví FRA
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9.45 LEVÉ KŘÍDLO (U VSTUPU DO STŘEDNÍ HALY)

BolognaRagazzi Award
Slavnostní otevření výstavy knih pro děti a mládež
oceněných stejnojmennou prestižní světovou ce-
nou, za přítomnosti ředitelky veletrhu dětské knihy
v Bologni paní Roberty Chinni.
[ Svět knihy, s.r.o. a Bologna Children’s Book Fair

9.50 LEVÉ KŘÍDLO (U VSTUPU DO STŘEDNÍ HALY)

Astrid Lindgren Memorial Prize
Slavnostní otevření výstavy knih pro děti a mládež
oceněných největší světovou cenou.
[ Svět knihy, s.r.o. a Swedish Arts’Council

10.00–10.50 VELKÝ SÁL – STŘEDNÍ HALA

VZDĚLÁNÍ 21 – úspěšný žák digitálního
věku
Představení výstupů z unikátního projektu Vzdělá-
ní 21. K diskuzi jsou přizváni zástupci odborné
veřejnosti – zástupci zapojených škol a partnerů.
Ukázka platformy i-učebnic nakladatelům. Zástup-
ci partnerů projektu: Nakl. Fraus, AV Media,

Hewlett-Packard, Intel, Microsoft, zástupce PF UK
a zapojených škol. Více na www.vzdelani21.cz.
[ Nakladatelství Fraus

10.00–10.50 LITERÁRNÍ SÁL – PRAVÉ KŘÍDLO�
Literatura a sbližování kultur – národnostní
menšiny v ČR
Setkání s autory publikací vydávaných národnostní-
mi menšinami v ČR
[ Dům národnostních menšin v ČR

10.00–10.50
LITERÁRNÍ KAVÁRNA – PRAVÉ KŘÍDLO (BALKON VLEVO)

Památník národního písemnictví
a jeho současnost
Pracovníci Památníku národního písemnictví spolu
se svým ředitelem budou hovořit o soutěži Nejkrás-
nější české knihy roku a představí vzácné akvizice
a odbornou práci jednotlivých oddělení.
[ Památník národního písemnictví

10.00–10.50
KOMORNÍ SÁL – PRAVÉ KŘÍDLO (BALKON VLEVO)

PhDr. Milena Secká: Exotika
na Betlémském plácku
Beseda o činnosti Náprstkova muzea (Salon Vojty
Náprstka, jeho knihovna ad.), které si dodnes ucho-
valo svou jedinečnost.
PhDr. Jiřina Todorovová: Cestovatel
Bedřich Machulka a jeho fotografická
pozůstalost ve sbírkách Náprstkova muzea
Beseda, která čerpá z odkazu B. Machulky
(1875–1954) Náprstkovu muzeu.
[ Kontinenty

10.00–10.50
SÁL ROSTEME S KNIHOU – PRAVÉ KŘÍDLO�

Vlkodlak Luko a jeho autorka Sandra
Vebrová – literární pořad pro děti
Beseda s mladou autorkou Sandrou Vebrovou, která
má na kontě dvě knihy z oblasti fantasy (Luko, malý
vlkodlak, pokračování nese název Luko – tajemství
vlkodlaků) a v současné době připravuje třetí díl.
[ NAKLADATELSTVÍ XYZ

10.00–10.50
SALONEK – PRAVÉ KŘÍDLO (BALKON VPRAVO)�

Jižní Čechy pohádkové Zdeňka Trošky
beseda a autogramiáda
Představíme „Jižní Čechy pohádkové“ knihou Po-
hádky z jižních Čech a Šumavy, mapou Po věžích
a rozhlednách s OZP, tajemnými mapami a knihami.
Pro děti, rodiny s dětmi a dospělé s fantazií. Účinku-
jí: zaměstnanci rádia Blaník, Bára Stluková, Marie
Holečková a Hynek Klimek.
[ Mapcentrum, s.r.o.



10.00–10.50
PAVILON SVĚT KNIHY DĚTEM – PRAVÉ KŘÍDLO (DÍLNA)�

Hrajeme si s Portálem
Hodinka pro děti se spoustou zábavy a soutěží: hry, luš-
tění, čtení, tvoření, malování, hádanky, hlavolamy…
[ nakladatelství Portál

10.00–10.50
PAVILON SVĚT KNIHY DĚTEM – PRAVÉ KŘÍDLO (KINO)�

Povídání o čertu Pepiášovi
Beseda s autorem Janem Sobotkou a ilustrátorem Jiřím
Fixlem o tom, jak se píší pohádky a jak se kreslí čerti.
[ nakladatelství Anag

10.00–11.30 OBCHODNÍ CENTRUM – STŘEDNÍ HALA�
Setkání s německými nakladateli
[ Literaturhaus München a Svět knihy, s.r.o.

10.30–11.20 AUTORSKÝ SÁL – LEVÉ KŘÍDLO

Nejen učitel národů. Nejnovější objevy
o J. A. Komenském a dějinách Jednoty
bratrské
Vydavatelé mezinárodního časopisu Acta Comenia-
na představí převratný objev bratrského archivu
z Mladé Boleslavi, překvapivý nález Komenského
politické korespondence ve Švédsku i neznámou
Descartovu kritiku Komenského pansofie. Účinkují:
Jiří Just a Vladimír Urbánek.
[ Filosofický ústav AV ČR, v.v.i.

11.00 STÁNEK S 201 (STŘEDNÍ HALA)��
Co je to krasnoludek?
Vyprávění polských pohádek.
[ Polský institut v Praze

11.00 STÁNEK P 002A (PRAVÉ KŘÍDLO)

Knihomat: Čtení za drobné
Absolutní novinka vydavatelství CPRESS na českém
trhu. Automat na knihy nebo-li knihomat. Nudíte
se ve vlaku nebo autobuse? Kupte si oddechové čte-
ní z knihomatu.
[ Computer Press, a.s.

11.00 STÁNEK P 415 (PRAVÉ KŘÍDLO)�
Angličtina s JŮ a HELE
Povídání s tvůrci tří netradičních učebnic a CD an-
gličtiny pro pokročilé žáky. Anglicko-české čtení na
ukázku a zábavná znalostní soutěž o knihy.
[ Česká televize – Edice ČT

11.00–11.30 STÁNEK L 802 (LEVÉ KŘÍDLO)

Co všechno dovedou loutky
PhDr. Jaroslav Blecha, vedoucí divadelního odděle-
ní MZM Brno, představí svou knihu Rodinná loutko-

vá divadélka. Beseda s autorem a PhDr. Leou Novo-
tnou při skleničce vína.
[ Moravské zemské muzeum

11.00–11.50 VELKÝ SÁL – STŘEDNÍ HALA

Předávání výročních cen nakladatelství
Fragment za rok 2009
Nakladatelství Fragment ocení své významné auto-
ry Výročními cenami za rok 2009. Autoři budou oce-
něni v kategoriích: Dlouhodobě úspěšný titul, Nej-
úspěšnější novinka roku 2009, Mimořádný přínos
pro nakladatelství Fragment. V uplynulých roční-
cích byli ocenění například: Zdeněk Svěrák, Michal
a Miloš Nesvadbovi nebo Petr Urban. I letošní pře-
dávání cen bude moderovat Markéta Mayerová.
[ nakladatelství Fragment

11.00–11.50 LITERÁRNÍ SÁL – PRAVÉ KŘÍDLO

Mladá fronta uvádí knihu Český rok
[ Mladá fronta a.s.

11.00–11.50
LITERÁRNÍ KAVÁRNA – PRAVÉ KŘÍDLO (BALKON VLEVO)

Harry Neználek a ti druzí
Tři významní čeští překladatelé přibližují zvláštnosti
překladu literatury pro mládež. Jak při takové práci
vypadá obrábění jazyka? Je třeba brát ohledy na
čtenáře? A kam se vyvíjí dětská literatura?
Účinkují: Richard Podaný, Pavel Medek, Milan Dvo-
řák a Lukáš Novosad.
[ Splav! o.s.

11.00–11.50
KOMORNÍ SÁL – PRAVÉ KŘÍDLO (BALKON VLEVO)��

Katja Fusek – autorské čtení
Česko-švýcarská, německy píšící autorka bude číst
z románu Novemberfäden o ženě, která se pohybu-
je mezi dvěma kulturami, jazyky a muži. Moderuje
Renata Cornejo.
[ Pražský Literární dům autorů německého jazyka

11.00–11.50
SÁL ROSTEME S KNIHOU – PRAVÉ KŘÍDLO�

Žijeme v různých zemích, ale kniha nás sez-
namuje aneb Literatura a sbližování kultur
Vyhlášení výsledků a předávání cen stejnojmenné
soutěže pořádáné v rámci kampaně Rosteme s kni-
hou. Moderuje Lukáš Hejlík.
[ Svět knihy, s.r.o.

11.00–11.50 SALONEK – PRAVÉ KŘÍDLO (BALKON VLEVO)

Vidím tvá nebesa, dílo tvých prstů
uvedení audioknihy
Katedra Autorské tvorby a pedagogiky DAMU
a Česká biblická společnost vydávají audio knihu Vi-
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dím tvá nebesa, dílo tvých prstů s podtitulem: Výběr
Starozákonních básní v českém ekumenickém pře-
kladu. Audioknihu představí: Pavel Novák, ředitel
ČBS a Irena Pulicarová, vedoucí projektu.
[ Česká biblická společnost

11.00–12.00 STÁNEK L 402 (LEVÉ KŘÍDLO)

Petr Placák: Medorek – autogramiáda
Prozaik, historik a publicista, Petr Placák, předsta-
vuje svůj román Medorek, který už v r.1985 vyvolal
u disidentské obce značný rozruch a byl pasován na
jednu z nejlepších českých próz 80.let.
[ Albatros Media a.s. – nakladatelství PLUS

11.00–12.00 STÁNEK L 413 (LEVÉ KŘÍDLO)�
Martina Skala: Zlodějíček Bubla – výtvarná
dílna pro děti
Pipi Dlouhou punčochu od Astrid Lindgrenové znají
děti po celém světě. Její úplně nový příběh předsta-
ví ilustrátorka Martina Skala. S dětmi vytvoří zloděj-
skou masku a namaluje spoustu hezkých obrázků.
[ Albatros Media a.s. – nakladatelství ALBATROS

11.30–12.20 AUTORSKÝ SÁL – LEVÉ KŘÍDLO�
Annelies Verbeke – křest knihy Spi!
autorské čtení a beseda
Setkání s mladou vlámskou autorkou a křest její
úspěšné knihy Spi! Besedovat bude se svou překla-
datelkou Janou Pellarovou. Annelies Verbeke, kte-
rá se vedle beletrie věnuje i psaní scénářů, je ozna-
čována za jednu z nejnadanějších současných bel-
gických autorek.
[ Vlámské zastoupení v České republice, Kniha Zlin

a Svět knihy, s.r.o.

12.00–12.50 VELKÝ SÁL – STŘEDNÍ HALA

Cena Premia Bohemica
Obec spisovatelů uděluje každoročně toto ocenění
zahraničnímu bohemistovi, který šíří znalost české
literatury ve světě. Letos cenu obdrží bulharská pře-
kladatelka Anželina Penčeva, která přeložila četné
české prózy do bulharštiny, mj. díla M. Kundery,
B. Hrabala, K. Čapka, J. Kratochvila, A. Berkové,
V. Macury, V. Neffa, Z. Zapletala aj. Je členkou Sva-
zu bulharských překladatelů a redakční rady bohe-
mistického časopisu Homo Bohemicus.
[ Obec spisovatelů

12.00–12.50 LITERÁRNÍ SÁL – PRAVÉ KŘÍDLO

TOURMAP 2010 – slavnostní předávání cen
Slavnostní předávání cen VII. ročníku mezinárodní-
ho kartografického festivalu turistických map, prů-
vodců a cestopisů TOURMAP 2010.
[ AVANT Promotion, s.r.o.

12.00–12.50
LITERÁRNÍ KAVÁRNA – PRAVÉ KŘÍDLO (BALKON VLEVO)

Tisková konference literárního festivalu
„Měsíc autorského čtení 2010“
Měsíc autorského čtení je největší český literární fes-
tival pořádaný agenturou Větrné mlýny. Tradičně
probíhá v době letních prázdnin. MAČ 2010 se koná
v Brně a v Ostravě, denně od 1. do 31. 7. Účinkují:
Petr Minařík, Pavel Řehořík a Alžběta Nagyová.
[ Větrné mlýny

12.00–12.50
KOMORNÍ SÁL – PRAVÉ KŘÍDLO (BALKON VLEVO)�

Bilingvální výchova dětí – diskuze
Problémy jazykové výchovy dětí ve smíšených rodi-
nách a rodinách v ČR žijících cizinců či představitelů
národnostních menšin. Za účastí pedagogů, psy-
chologů a rodičů, kteří se podělí o vlastní zkušenos-
ti a představitelů národnostních menšin.
[ Dům národnostních menšin

12.00–12.50
SÁL ROSTEME S KNIHOU – PRAVÉ KŘÍDLO��

S drakem v Krakově
Vyhlášení výsledků výtvarné soutěže pro děti, kde
se ukáže, kolik podob má jedna z klasických postav
polských legend – drak z Wawelu, krakovského hra-
du. Chcete poznat i další hrdiny polských pohádek?
[ Polský institut v Praze

12.00–12.50
PAVILON SVĚT KNIHY DĚTEM – PRAVÉ KŘÍDLO (KINO)�

Michaela Burdová – autorské čtení a beseda
Nakladatelství Fragment představí dětem a mládeži
svou nejmladší původní autorku Michaelu Burdo-
vou. Osobně povypráví o bájné zemi Lilangarii, kte-
rou popisuje ve své trilogii Poselství jednorožců. Zá-
jemci si mohou nechat podepsat knihy a autorka
sama přečte nejoblíbenější pasáže ze svých knih.
Svět plný elfů, čarodějů a jednorožců čeká na své
návštěvníky.
[ nakladatelství Fragment

12.30 STÁNEK L 607 (LEVÉ KŘÍDLO)

Annelies Verbeke – autogramiáda
Autogramiáda mladé vlámské autorky, jejíž úspěš-
ná kniha Spi! právě vychází v českém překladu.
[ Kniha Zlin

12.30–13.50 SALONEK – PRAVÉ KŘÍDLO (BALKON VPRAVO)

Daniela Fischerová: Dílna tvůrčího psaní
[ Literární akademie
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12.30–13.50 AUTORSKÝ SÁL – LEVÉ KŘÍDLO�
EU čte
Propagace četby: Jak vyplnit mezeru mezi
vizí a finančními zdroji
Příklady sponzorovaných projektů v Německu, Ra-
kousku a Velké Británii (EU Read).
Účastníci debaty: Viv Bird – Booktrust (VB), Heinrich
Kreibich – Stiftung Lesen (Německo), Gerhard Fal-
schlehner – Österreichischer Buchklub der Jugend
(Rakousko). Moderuje Dana Kalinová – Svět knihy,
s.r.o. (ČR).
[ Svět knihy, s.r.o.

13.00–13.50 VELKÝ SÁL – STŘEDNÍ HALA

Cesta okolo seba
Prozaik, textár a publicista Boris Filan prednesie
ukážky zo svojich kníh Klimtov bozk a Dolu vodou,
prozaik a básnik Ján Litvák sa predstaví ukážkami
z tvorby a porozpráva o cestovateľských zážitkoch
z Indie a spevák Pavol Hammel bude oboch pesnič-
kami sprevádzať na ich potulkách blízkym a ďale-
kým svetom.
[ Literárne informačné centrum Bratislava

13.00–13.50 LITERÁRNÍ SÁL – PRAVÉ KŘÍDLO

Slovník roku 2010
Slavnostní vyhlášení výsledků a předání cen 17. roč-
níku ve světě ojedinělé soutěžní a propagační akce
pořádané Jednotou tlumočníků a překladatelů –
usnadňuje přehled v celoroční slovníkové a ency-
klopedické produkci ČR, SR i dalších zemí. Publikace
JTP pro návštěvníky zdarma. Účinkují: Amalaine
Diabová, Jana Hašková, Petr Kautský, Jana Scho-
vancová a Alena Šourková.
[ Jednota tlumočníků a překladatelů

13.00–13.50
LITERÁRNÍ KAVÁRNA – PRAVÉ KŘÍDLO (BALKON VLEVO)��

Lužice: ostrov nebo most?
Autorské čtení nejvýznamnějšího lužickosrbského
prozaika současnosti Jurije Kocha a navazující bese-
da nejen o Lužici a jejím místě na mapě Evropy. Mo-
deruje Lukáš Novosad.
[ Splav! o.s.

13.00–13.50
KOMORNÍ SÁL – PRAVÉ KŘÍDLO (BALKON VLEVO)�

Helena Reich – autorské čtení
Německy píšící česko-německá autorka bude číst ze
svého nejnovějšího kriminálního románu Engel-
sfall, který se odehrává v Praze. Moderuje Michaela
Škultéty.
[ Pražský Literární dům autorů německého jazyka

13.00–13.50
SÁL ROSTEME S KNIHOU – PRAVÉ KŘÍDLO�

Náš svět 2010
Slavnostní vyhlášení Národní soutěže dětského lite-
rárního projevu Náš svět 2010.
38. ročník literární soutěže pro děti od 6–15 let. Vy-
hlašovatelem je MŠMT, garantem Národní institut
dětí a mládeže MŠMT (www.nidm.cz). Soutěž je
jednokolová a není nijak tematicky omezena. Poro-
ta oceňuje cca 10 prací v každé kategorii bez udání
pořadí.
[ Národní institut dětí a mládeže MŠMT

13.00–13.50
PAVILON SVĚT KNIHY DĚTEM (KINO) – PRAVÉ KŘÍDLO�

Tobiášovy lapálie
Beseda s Jurisem Zvirgzdi�šem o medvědech, živých
i plyšových, a o Mozartovi.
[ Svět knihy, s.r.o. a Lotyšské literární centrum

13.00–14.00 STÁNEK L 001 (LEVÉ KŘÍDLO)

Jiří Poskočil – autogramiáda
Neobyčejné setkání s autorem sbírek sci-fi povídek
Vzpoura klonů a Masožravé pole.
[ Nakladatelství Olympia, a.s.

13.00–14.00 STÁNEK L 413 (LEVÉ KŘÍDLO)�
Ivana Peroutková: Anička u moře – beseda
s autogramiádou
Pojďte si popovídat se spisovatelkou Ivanou Perout-
kovou o vaší oblíbené hrdince Aničce. Ta se tento-
krát vydala na dovolenou k moři – co všechno si musí
nabalit do kufru a jaká nebezpečí číhají v moři?
[ Albatros Media a.s. – nakladatelství ALBATROS

13.00–14.00 STÁNEK L 212 (LEVÉ KŘÍDLO)

Moře je láska má – Jan Hísek
Autogramiáda ke knížce avantgardní dětské poezie
Vítězslava Nezvala ve chvíli, kdy čerň bude ještě vlh-
ká. Výtvarník Jan Hísek svým kaligrafickým podpi-
sem vyzdobí vůbec první exempláře tohoto unikátu.
[ nakladatelství Meander

14.00 STÁNEK P 601 (PRAVÉ KŘÍDLO)

Marie Lenderová, Tomáš Jiránek
a Marie Macková – autogramiáda
autorů knihy Z dějin české každodennosti.
[ Nakladatelství Karolinum UK

14.00 STÁNEK P 415 (PRAVÉ KŘÍDLO)

O češtině 3 – křest novinky
s autogramiádou
Křest knihy s tvůrci a hosty pořadu O češtině. Auto-
gramiáda Aleše Cibulky, Ivany Andrlové, Zbyška
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Pantůčka, Jiřiny Fikejzové, Olgy Čuříkové, Michaely
Badinkové, Pavla Soukupa a Ladislava Županiče.
[ Česká televize – Edice ČT

14.00–14.50 VELKÝ SÁL – STŘEDNÍ HALA

Jak vzniká Wikipedie
Co všechno najdete v článcích, odkud se berou, kdo
je píše a jak je možné, že to celé tvoří dobrou encyk-
lopedii.
[ Wikimedia ČR

14.00–14.50 LITERÁRNÍ SÁL – PRAVÉ KŘÍDLO�
Média a jejich role v kulturním dialogu
Rok 2010 byl vyhlášen rokem sbližování kultur. Mé-
dia jsou jedním z nejvýznamnějších zprostředkova-
telů obrazu o cizích kulturách. Jak jej ovlivňují?
Posilují zažité stereotypy a představy či spíše napo-
máhají v porozumění kulturní odlišnosti. Debatu
povede Jiří Peňás, Lidové noviny.
[ Lidové noviny – Mafra, a.s.

14.00–14.50
KOMORNÍ SÁL – PRAVÉ KŘÍDLO (BALKON VLEVO)

Obrazy z kulturních dějin americké religiozity
Martin C. Putna, autor knihy o americké zbožnosti,
vás seznámí s hlavními americkými církvemi a du-
chovními proudy, s jejich promítáním do americ-
kých dějin, společenského života i umělecké tvorby.
[ nakladatelství Vyšehrad

14.00–14.50 SÁL ROSTEME S KNIHOU – PR. KŘÍDLO�
SOUBOJ ČTENÁŘŮ – Soutěž ve znalosti
obsahu knih
Prezentační předkolo soutěže, kterou pro základní
školy vyhlašuje Svět knihy, s.r.o. Úvodního pilotního
programu se zúčastní vybraní žáci 6. ročníků ZŠ Čer-
vený vrch, ZŠ Emy Destinnové a ZŠ Hanspaulka
z Prahy 6. Zahájení uvede pan Léo Beeckman z Mi-
nisterstva kultury regionu Valonsko – Brusel, kde se
soutěž daří již od roku 2005 úspěšně organizovat.
Moderuje Zdeněk Eška.
[ Svět knihy, s.r.o. – kampaň Rosteme s knihou

14.00–14.50
LITERÁRNÍ KAVÁRNA – PRAVÉ KŘÍDLO (BALKON VLEVO)�

Inês Pedrosa – beseda
Setkání s portugalskou spisovatelkou.
[ Iinstituto Camoes Praga a Svět knihy, s.r.o.

14.00–14.50 AUTORSKÝ SÁL – LEVÉ KŘÍDLO

Emil Hakl: Pravidla směšného chování
a LiStOVáNí
Uvedení nového románu Emila Hakla, scénické čte-
ní s autorskou besedou.
[ nakladatelství Argo

14.00–14.50
PAVILON SVĚT KNIHY DĚTEM – PRAVÉ KŘÍDLO (KINO)�

Radek Malý – autorské čtení
s autogramiádou
Jednou mistr šaškáren pro pány kluky a slečny hol-
ky, žonglér se slovy a tanečník na maškarních ple-
sech rýmů, podruhé však vůdčí duch jedné básnické
generace a držitel Ortenovy ceny za poezii. Radek
Malý bude číst ze své první dětské „bichle“ nazvané
Kam až smí smích.
[ nakladatelství Meander

14.00–15.00 STÁNEK S 201 (STŘEDNÍ HALA)�
Olga Tokarczuk – autogramiáda
[ Polský institut v Praze

14.00–15.00 STÁNEK L 002 (LEVÉ KŘÍDLO)

Olga Krumlovská
Prezentace knihy Věřte nevěřte.
[ Nakladatelství BRÁNA, a.s.

14.00–15.00 STÁNEK L 209 (LEVÉ KŘÍDLO)

Ivana Peroutková – autogramiáda
[ nakladatelství Artur

14.00–15.00 STÁNEK P 610 (PRAVÉ KŘÍDLO)

Emílie Zámečníková – autogramiáda
ke knize Cesta k přednesu aneb Průvodce pro peda-
gogy a mladé recitátory. Netradičně pojatá kniha
inspiruje jak vést děti a mladé lidi k literatuře pro-
středky přednesu. Je určena učitelům literárních
oborů ZUŠ, českého jazyka, vedoucím recitačních
souborů aj.
[ NIPOS

14.00–15.00 STÁNEK L 212 (LEVÉ KŘÍDLO)

Alanova válka II. – Alan vstupuje do Prahy
Představení a uvedení druhého dílu legendárního
francouzského komiksu Alanova válka, který vychá-
zí právě u příležitosti pětašedesátého výročí ukon-
čení druhé světové války.
[ nakladatelství Meander

14.00–15.00 STÁNEK L 801 (LEVÉ KŘÍDLO)

Zdenka Lorencová – autogramiáda
s kytarou
Autorka knížky O brýlích Haničkách a ustrašeném
zrcátku, zpěvačka, skladatelka, spisovatelka, hereč-
ka i moderátorka ...
[ OFTIS
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14.30–15.30 STÁNEK L 413 (LEVÉ KŘÍDLO)�
Michaela Kukovičová:
Řecké báje – výtvarná dílna
Chcete si namalovat obrázek pod vedením zkušené
ilustrátorky? S Michaelou Kukovičovou vám před
očima oživnou motivy řeckých bájí.
[ Albatros Media a.s. – nakladatelství ALBATROS

14.30–15.50 SALONEK – PRAVÉ KŘÍDLO (BALKON VPRAVO)

Petr Borkovec: Dílna tvůrčího psaní
[ Literární akademie

15.00 STÁNEK L 304 (LEVÉ KŘÍDLO)

Jiří Žáček, Magda Vaňová – autogramiáda
[ nakladatelství ŠULC – ŠVARC

15.00 STÁNEK L 408 (LEVÉ KŘÍDLO)

Emil Hakl – autogramiáda
[ nakladatelství Argo

15.00 STÁNEK P 002A (PRAVÉ KŘÍDLO)

Knihomat: Čtení za drobné
Absolutní novinka vydavatelství CPRESS na českém
trhu. Automat na knihy nebo-li knihomat. Nudíte
se ve vlaku nebo autobuse? Kupte si oddechové čte-
ní z knihomatu.
[ Computer Press, a.s.

15.00–15.50 VELKÝ SÁL – STŘEDNÍ HALA

Anticena Skřipec
Odborná porota Obce překladatelů udělí anticeny
nakladatelům a překladatelům, kteří se v uplynu-
lém roce závažně zpronevěřili pravidlům profesní
etiky. Hodnoceny budou prohřešky v oblasti krásné
i odborné literatury.
[ Obec překladatelů

15.00–15.50 LITERÁRNÍ SÁL – PRAVÉ KŘÍDLO�
Na křižovatce
Setkání s Erikou Olahovou, romskou autorkou po-
vídkových sbírek a Janem Horváthem, romským
básníkem. Moderuje: Jan Červenka, romista a bo-
hemista.
[ Svět knihy, s.r.o. a Seminář romistiky FF UK

15.00–15.50
LITERÁRNÍ KAVÁRNA – PRAVÉ KŘÍDLO (BALKON VLEVO)�

Josef Winkler: Roppongi
Rakouský spisovatel Josef Winkler (1953), nositel
Ceny Georga Büchnera za rok 2008, nejprestižnější
ceny za německy psanou literaturu, bude číst ze
svých knih Roppongi (2007) a Ich reiß mir eine Wim-
per aus und stech dich damit tot (2008). Účinkují:

Josef Winkler a Milan Tvrdík. Pořad je součástí lite-
rárního programu „DAS BUCH“ – prezentace ně-
mecky psané literatury Německa, Rakouska a Švý-
carska.
[ Rakouské kulturní fórum v Praze

15.00–15.50
SÁL ROSTEME S KNIHOU – PRAVÉ KŘÍDLO�

Knižní ilustrace – inspirace k lepšímu
pochopení bez jazykových barier
Beseda ilustrátorů Zuzany Štancelové, Lőrincze
Zsuzsa, Inky Delevové a další.
Vlado Štancel – beseda
Dlužník a Žerty stranou dvě knihy žertovné Vlada
Štancela, z natáčení Černých ovcí.
[ Dům národnostních menšin

15.00–15.50
KOMORNÍ SÁL – PRAVÉ KŘÍDLO (BALKON VLEVO)��

Záhadné polsko-české pohraničí
Olga Tokarczuk se ve svém posledním románu vrá-
tila zpátky domů, na česko-polskou hranici, kam
umístila příběh plný tajemství a záhad. Na besedě
zazní ukázky z čerstvého českého překladu v podá-
ní Marthy Issové.
[ Polský institut v Praze a The Book Institut (Poland)

15.00–15.50 AUTORSKÝ SÁL – LEVÉ KŘÍDLO

Švejkování s Urbanem
Beseda k tématu Osudy dobrého vojáka Švejka, dílo
Jaroslava Haška tak i Karla Vaňka, který po smrti
Haška Švejkovy osudy dokončil. Účinkují: Radko
Pytlík, Vratislav Kadlec, Petr Urban (nové ilustrace).
Moderuje Alexander Hemala.
[ NAKLADATELSTVÍ XYZ

15.00–15.50
PAVILON SVĚT KNIHY DĚTEM – PRAVÉ KŘÍDLO (DÍLNA)�

Výtvarná dílna Pavla Kadlece – Nebuď
líný lino rýt, odneseš si linoryt
Výtvarník, který svými linoryty vyzdobil knížku Da-
vid, Nik a kouzelný Cylindr, děti seznámí s technikou
tisku z výšky a provede je cestou od plátku linolea
k plastickému barevnému obrázku na papíře. Ideální
výlet pro výtvarně nadané děti školou povinné.
[ nakladatelství Meander

15.00–16.00 STÁNEK L 302 (LEVÉ KŘÍDLO)

Jiří Slíva – autogramiáda
Ilustrátor Jiří Slíva podepisuje novou knihu Arta
Paasilinny Prostopášný modlitební mlýnek a další
Paasilinnovy knihy vydané v nakladatelství Hejkal.
[ Hejkal, s.r.o. – nakladatelství
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15.00–16.00 STÁNEK L 001 (LEVÉ KŘÍDLO)

Zdeněk Šmíd – autogramiáda
Tradiční setkání s jedním z nejznámějších a nejčteněj-
ších českých spisovatelů, který si svými příběhy doká-
zal získat srdce již několika čtenářských generací.
[ Nakladatelství Olympia, a.s.

15.00–16.00 STÁNEK L 108 (LEVÉ KŘÍDLO)

Petr Zídek – autogramiáda
ke knize Příběh herečky. Dělnická prokurátorka
Ludmila Brožová-Polednová a její svět. Kniha je his-
torickou reportáží o životě dělnické prokurátorky
Ludmily Brožové-Polednové zasazenou do kontex-
tu vývoje justice 40.–70. let, který dodnes nebyl
zpracován.
[ nakladatelství Dokořán

15.00–16.15 STÁNEK L 307 (LEVÉ KŘÍDLO)

Jan Nedvěd – autogramiáda
„Folkař“ a jeden z nejoblíbenějších zpěváků a auto-
rů trampských písní Jan Nedvěd bude podepisovat
zpěvník svých největších hitů jako jsou Stánky, Růže
z papíru, Valčíček.
[ nakladatelství Fragment

15.30–16.30 STÁNEK L 407 (LEVÉ KŘÍDLO)

Martin Hilský – autogramiáda
Martin Hilský podepisuje překlady Williama Sha-
kespeara, které v Atlantisu vycházejí ve dvou řa-
dách, vázané česko-anglické a brožované české.
[ nakladatelství Atlantis

16.00 STÁNEK S 107 (STŘEDNÍ HALA)�
Laura Grünberg – autorské čtení
Rumunská spisovatelka Laura Grünberg – bude číst
z knihy pro děti Istorie cu copii și Pârș, mâţă, frunză
de gutuie / Historie s dětmi a Pârș, kočka, list kdou-
loňe, besedovat bude i Silvia Olteanu, reprezentují-
cí Rumunský klub ilustrátorů.
[ Ministerstvo kultury Rumunska a Rumunský kulturní

institut v Praze

16.00 STÁNEK L 406 (LEVÉ KŘÍDLO)

AudioStory představuje
nové tituly ze své produkce, spojené s aktuální au-
togramiádou tvůrců.
[ AudioStory

16.00 STÁNEK L 702 (LEVÉ KŘÍDLO)

Tři tatínci a maminka – autogramiáda
Michal Viewegh, Pavel Šrut, Martin Reiner a Galina
Miklínová spojili své síly k oslavě nejkouzelnější by-
tosti pod sluncem.
[ Brio Publishing

16.00 STÁNEK P 601 (PRAVÉ KŘÍDLO)

Kateřina Charvátová – autogramiáda
autorky knihy Dějiny cisterckého řádu v Čechách.
[ Nakladatelství Karolinum UK

16.00–16.50 VELKÝ SÁL – STŘEDNÍ HALA��
Básnířka a Nobel
Wisława Szymborska, nositelka Nobelovy ceny za
literaturu a ironická dáma, přijede při příležitosti
vydání českého překladu jejích posledních sbírek
Okamžik, Dvojtečka a Tady. Setkání uvede básnířka
Viola Fischerová.
[ Polský institut v Praze a The Book Institut (Poland)

16.00–16.50 LITERÁRNÍ SÁL – PRAVÉ KŘÍDLO�
Maria Peura – beseda
Na okraji světla. Setkání s finskou autorkou stejno-
jmenného románu. Moderuje: překladatel knihy
Vladimír Piskoř, tlumočí: Lenka Fárová (Ústav ling-
vistiky a ugrofinštiny – odd. finštiny).
[ Svět knihy, s.r.o., Literature Across Frontiers a FILI

16.00–16.50
LITERÁRNÍ KAVÁRNA – PRAVÉ KŘÍDLO (BALKON VLEVO)�

Angelika Overath – autorské čtení
Angelika Overath, německá spisovatelka žijící ve
Švýcarsku, představí v autorském čtení svůj druhý
román Flughafenfische /Letištní akvárium. Pořad je
součástí literárního programu „DAS BUCH“ – pre-
zentace německy psané literatury Německa, Ra-
kouska a Švýcarska. Účinkují: Angelika Overath –
autorka a Radovan Charvát – překladatel a moderá-
tor.
[ Švýcarské velvyslanectví

16.00–16.50
KOMORNÍ SÁL – PRAVÉ KŘÍDLO (BALKON VLEVO)�

Jean-Marie Blas de Roblès: Tam, kde jsou
tygři domovem
Setkání s francouzským spisovatelem u příležitosti
vydání českého překladu jeho impozantního roz-
sáhlého díla, ověnčeného literárními cenami. Po de-
seti letech hledání uzřel světlo světa tento ambi-
ciózní román, ve kterém se mísí autorova erudova-
nost a jemně namíchaný koktejl postav. Moderuje
Eva Voldřichová Beránková (FF UK), ukázky přečte
Jan Budař, dále účinkuje překladatel románu Ladi-
slav Václavík.
[ Francouzský institut v Praze a nakladatelství Host

16.00–16.50 SÁL ROSTEME S KNIHOU – PRAVÉ KŘÍDLO

Autorky Prvotin – čtení s besedou
Absolventky Literární akademie představují své prá-
ce, jimiž otevřely už čtvrtou desítku svazků ediční
řady Prvotiny vydávané školou: Tereza Bělinová –
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Všechny robertky nejsou stejné, Veronika Brožková –
Hořká lízátka, Marie Pleskotová – Báchorka o strážci
majáku a malé rybičce, Petra Poliaková – Psáno nocí
na peří.
[ Literární akademie

16.00–16.50 SALONEK – PRAVÉ KŘÍDLO (BALKON VPRAVO)

Jaromír Štětina – Brutalita moci:
prezentace knižního rozhovoru
a autogramiáda
Jaromír Štětina představí novou knihu rozhovorů.
Ta mapuje hlavně posledních 6 let jeho života, kdy
se z válečného zpravodaje stal senátorem. Průvodní
téma – brutalita moci, násilí, ovládání druhých.
Účinkují: Jaromír Štětina a Pavla Hájková.
[ nakladatelství Portál

16.00–16.50 AUTORSKÝ SÁL – LEVÉ KŘÍDLO

Královny slz a ostružin – autorská čtení
Z nejobsáhlejšího almanachu současné české žen-
ské milostné poezie, vydávaného u příležitosti
16. mezinárodního knižního veletrhu Svět knihy
Praha 2010, předčítají: Sylva Lauerová, Ingrid Hanu-
šová, Magdaléna Rysová, Kateřina Rysová, Lydie
Romanská, Simona Vinklerová a další.
[ van Aspen, s.r.o.

16.00–16.50
PAVILON SVĚT KNIHY DĚTEM (KINO) – PRAVÉ KŘÍDLO�

Studánko, rubínko
Náladu jara, zpěv ptáčků a vůni louky, společně při-
voláme v tanečně hudební dílně autorky knihy Stu-
dánko, rubínko Jiřiny Rákosníkové. Oporou a inspi-
rací nám bude hudební zpracování Jiřího Pavlici
s Hradišťanem.
[ nakladatelství Vyšehrad

16.00–17.00 STÁNEK L 203 (LEVÉ KŘÍDLO)

Vlastimil Vondruška – autogramiáda
Křest nových knih a autogramiáda populárního spi-
sovatele a historika.
[ nakladatelství MOBA

16.00–17.00 STÁNEK L 212 (LEVÉ KŘÍDLO)

Spisovatel Ivan Hlas a ilustrátor Vojtěch
Kokeš – autogramiáda
ke knize Ivan Hlas – Za barevným sklem.
[ nakladatelství Maťa

16.00–17.00 STÁNEK L 302 (LEVÉ KŘÍDLO)

Leena Lehtolainen: Krev v jezeře
prezentace knihy
Prezentace nového skandinávského kriminálního
románu. Uvádí Markéta Hejkalová.
[ Hejkal, s.r.o. – nakladatelství

16.00–17.00 STÁNEK L 810 (LEVÉ KŘÍDLO)

Kamila Moučková a Petra Braunová
autogramiáda
Autorky podepisují svou knihu Nejsem žádná lvice,
životopis legendární hlasatelky a moderátorky.
[ Nakladatelství 65.pole

16.00–17.00 STÁNEK L 817 (LEVÉ KŘÍDLO)

Richard Pachman – autogramiáda
Skladatel, zpěvák, klavírista, spisovatel, malíř a pro-
ducent bude podepisovat svou nejnovější knihu Jak
chutná život.
[ Radek Červený – Knihovnice.cz

16.00–17.00 STÁNEK L 808 (LEVÉ KŘÍDLO)

Jaroslav Svoboda – autogramiáda
Objevte s námi Ekozahradu – jiný pohled na za-
hradničení – a vytvořte si pro sebe a svou rodinu
vlastní soukromý ráj. Jak na to, poradí Jaroslav Svo-
boda při podepisování své knihy o ekozahradách.
[ Smart Press, s.r.o

16.30–17.30 STÁNEK L 307 (LEVÉ KŘÍDLO)

Petr Hapka a Michal Horáček
autogramiáda
Skladatelská dvojice se zvěční zájemcům do nového
zpěvníku, ve kterém najdete hity jako Dívám se dí-
vám, Levandulová, Štěstí je krásná věc nebo S cizí
ženou v cizím pokoji. Pánové se těší na všechny zá-
jemce o autogram.
[ nakladatelství Fragment

16.30–18.00 STÁNEK L 808 (LEVÉ KŘÍDLO)�
Ochutnávka Bio dobrot a beseda
Hanka Zemanová, odbornice na biovaření a autor-
ka Biokuchařky pro vás napekla lahodné sušenky ve
své biopekárně Zemanka. Přijďte je ochutnat.
[ Smart Press, s.r.o

17.00 STÁTEK L 501 (LEVÉ KŘÍDLO)

Jean-Marie Blas de Roblès – autogramiáda
Autor podepisuje svoji knihu Tam, kde jsou tygři
domovem.
[ Francouzský institut v Praze a nakladatelství Host

17.00 STÁNEK P 601 (PRAVÉ KŘÍDLO)

Petr Wittlich – autogramiáda
autora knihy Horizonty umění.
[ Nakladatelství Karolinum UK
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17.00–17.50
LITERÁRNÍ SÁL – PRAVÉ KŘÍDLO��

Polské dějiny očima sousedů
Polsko mezi Západem a Východem, bitevní pole,
místo tragických povstání i porážky komunismu ve
střední Evropě. Beseda s historiky Janem Křenem
a Istvánem Kovácsem. Moderuje autor televizního
pořadu Historie.cs Vladimír Kučera.
[ Polský institut v Praze

17.00–17.50
LITERÁRNÍ KAVÁRNA – PRAVÉ KŘÍDLO (BALKON VLEVO)�

Sven Regener – autorské čtení
Čtení německého spisovatele Svena Regenera
z jeho románu Ještě jedno, pane Lehmanne (Herr
Lehmann). Pořad je součástí literárního programu
„DAS BUCH“ – prezentace německy psané literatu-
ry Německa, Rakouska a Švýcarska. Účinkují: Sven
Regener a Alice Horáčková.
[ Goethe-Institut Prag

17.00–17.50
KOMORNÍ SÁL – PRAVÉ KŘÍDLO (BALKON VLEVO)�

PhDr. Alice Kraemerová: Český cestovatel
a sběratel Joe Hloucha – přednáška
J. Hloucha zasvětil svůj život seznamování české ve-
řejnosti s japonskou kulturou. Jeho odkaz dosud
přetrvává i v našem dnešním pohledu na Japonsko,
navzdory bouřlivému technologickému vývoji.
[ Kontinenty

17.00–17.50 SÁL ROSTEME S KNIHOU – PRAVÉ KŘÍDLO

Minulost, která zůstala v nás
Debatní pořad autorky Jitky Neradové s hosty a čte-
náři nad knihou Odnikud nikam. Snažíme se vyrov-
nat se s naší minulostí, je nutné to připomínat po-
řád dokola nebo už je retro jen móda? Spoluúčin-
kuje Stanislav Motl a Ivana Vondrová.
[ Nakladatelství Jalna

17.00–17.50 SALONEK – PRAVÉ KŘÍDLO (BALKON VPRAVO)

Kampak, kniho pro děti?
Kolik lze na dětské knize prodělat, pokud ji chcete
vypravit opravdu hezky? Jak stát podporuje nakla-
datele, jejichž produkce má bezprostřední vliv na
ty, kteří představují jeho budoucnost? Zúčastněte
se debaty na téma udržitelného vývoje vydávání
dětských knih v ČR. Účinkují: Ivana Pecháčková (Me-
ander), Martin Vopěnka (Práh), Joachim Dvořák
(Labyrint), Jana Čeňková (Česká sekce IBBY, FSV
UK), Petr Nikl (Litera za nejlepší knihu 2008), Mária
Olšanská (nakladatelství Mária Olšanská), Jiří Seidl
(knihkupectví Seidl), Jiří Štěpán (Brio).
[ Komise pro dětskou knihu při SČKN

17.00–17.50 AUTORSKÝ SÁL – LEVÉ KŘÍDLO�
Simon Mawer: Skleněný pokoj
Autorské čtení a debata s autorem a překladatelem
knihy. Román Skleněný pokoj (2009) je inspirovaný
skutečným osudem vily Tugendhat a na pozadí pří-
běhu jejích majitelů zrcadlí tragédii celého českého
národa. Pořad v angličtině a češtině.
[ British Council

17.00–17.50
PAVILON SVĚT KNIHY DĚTEM (DÍLNA) – PRAVÉ KŘÍDLO�

Galina Miklínová – Udělejte si svého
lichožrouta II.
Pro veliký úspěch se letos opět na Svět knihy vrací
lichožroutská dílna! Galina Miklínová, autorka a vý-
tvarnice, ilustrátorka knihy Lichožrouti a jejího pok-
račování Lichožrouti se vracejí přečte „kdo to vlast-
ně lichožrout je a jak vypadá“. Poté bude následo-
vat pod jejím vedením dílna, kde můžete použít
materiál z unikátní sbírky ponožek obou autorů
knihy – Pavla Šruta a Galiny Miklínové.
[ Svět knihy, s.r.o.

17.00–18.00 STÁNEK L 003 (LEVÉ KŘÍDLO)

Jan Saudek
Setkání a autogramiáda s významným českým foto-
grafem Janem Saudkem u příležitosti jeho kulatých
narozenin.
[ Nakladatelství Slovart s.r.o.

17.00–18.00 STÁNEK L 212 (LEVÉ KŘÍDLO)

Jan Pelc, Bedřich Glaser – autogramiáda
Spisovatel J. Pelc podepisuje svou knihu Kauai a ilu-
strátor B. Glaser knihu Ladislava Klímy Utrpení kní-
žete Sternenhocha.
[ nakladatelství Maťa

17.00–18.00 STÁNEK L 409 (LEVÉ KŘÍDLO)

Jaromír Štětina – autogramiáda
Jaromír Štětina podepisuje svoji novou knihu Gravi-
tace, plnou dramatických příběhů od druhé světové
války po dnešek.
[ Nakladatelství Lidové noviny

17.00–18.30 VELKÝ SÁL – STŘEDNÍ HALA

Zvuková kronika Divadla Járy Cimrmana
Zdeněk Svěrák a Vladimír Kroc představí seriál, kte-
rý pod tímto názvem vznikl v roce 2007 pro Český
rozhlas 1 – Radiožurnál a setkal se s velkým ohlasem
posluchačů. Nyní ho i s bonusem o hře České nebe
vydává Radioservis na CD mp3.
[ Český rozhlas 1 – Radiožurnál a Radioservis
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17.30 STÁTEK L 501 (LEVÉ KŘÍDLO)

Pavol Rankov – autogramiáda
Autor podepisuje svoji knihu Stalo se prvního září
(nebo někdy jindy).
[ nakladatelství Host

17.30–18.30
OBCHODNÍ CENTRUM – STŘEDNÍ HALA��

Sekání s nakladateli a spisovateli
z Japonska
[ Svět knihy, s.r.o. a Japan PEN

18.00–18.50
LITERÁRNÍ KAVÁRNA – PRAVÉ KŘÍDLO (BALKON VLEVO)��

Political fiction?
Jeden z nejznámějších polských novinářů Bronisław
Wildstein je rovněž autorem románu Údolí nicoty,
bouřlivě diskutované pesimistické analýzy postko-
munistického Polska. Setkání moderuje překlada-
telka knihy Petruška Šustrová.
[ Polský institut v Praze

18.00–18.50
KOMORNÍ SÁL – PRAVÉ KŘÍDLO (BALKON VLEVO)

Pavol Rankov: Stalo se prvního září (nebo
někdy jindy)
Román o lásce, pokud ji vyšší moc dovolí.
Jednoho z nejvýznamnějších slovenských autorů
uvede novinářka Elena Kotová, knihu představí
publicista Jan Rejžek, ukázky přečte Přemysl Rut.
Kniha vychází v překladu Miroslava Zelinského.
pořad v českém a slovenském jazyce
[ nakladatelství Host

18.15–18.20 VELKÝ SÁL – STŘEDNÍ HALA

Velká rozhlasová soutěž
Losování výherce páteční části velké rozhlasové
soutěže.
[ Český rozhlas

� MIMO VÝSTAVIŠTĚ

18.00 SHAKESPEARE AND SONS, KRYMSKÁ 12, PRAHA 10

Mila Haugová (Slovensko), Bejan Matur
(Turecko), Mária Ferenčuhová (Slovensko)
Čtení a debata tří výrazných osobností současné ev-
ropské poezie. Moderuje Bernie Higginsová.
pořad v anglickém jazyce
[ Literature Across Frontiers

18.30 KLUB K4, CELETNÁ 20, PRAHA 1�
Maria Peura a Mikael Niemi – severský
literární podvečer
Finská spisovatelka Maria Peura promluví o své lite-
rární tvorbě s překladatelem Vladimírem Piskořem.
Setkání se zúčastní také švédský spisovatel Mikael
Niemi, který spolu s překladatelem Zbyňkem Černí-
kem, představí české vydání svého románu Muž,
který zemřel jako losos.
[ Skandinávský dům

19.00
CAFÉ & KNIHKUPECTVÍ FRA, ŠAFAŘÍKOVA 15, PRAHA 2��

Svěží zboží
Čerstvá várka mladé a nové polské prózy a prezen-
tace čísla časopisu Plav zaměřeného na současnou
polskou prózu, především autory nejmladší genera-
ce. Setkání se zúčastní Sylwie Chutnik a Agnieszka
Drotkiewicz. Moderují Bára Gregorová a Petr Bor-
kovec.
[ Polský institut v Praze a The Book Institut (Poland)

43

10.00 STÁNEK L 412 (LEVÉ KŘÍDLO)

Ivan Klíma – autogramiáda
Autor bude podepisovat své velmi úspěšné knihy Moje
šílené století I. a II. a samozřejmě i další svoji tvorbu.
[ nakladatelství Academia

10.00–10.50 VELKÝ SÁL – STŘEDNÍ HALA�
Křest nové encyklopedie CO–JAK–PROČ
Pokřtíme novou knihu Doby Ledové z řady oblíbe-
ných encyklopedií pro děti CO–JAK–PROČ. Akce pro-
běhne za účasti známých osobností. Zvány jsou děti
i rodiče, čeká je zábavný program a soutěže o ceny.
[ Nakladatelství Fraus

10.00–10.50
SÁL ROSTEME S KNIHOU – PRAVÉ KŘÍDLO�

Pavel Šrut, Galina Miklínová:
Lichožrouti se vracejí – beseda
Beseda s autory Galinou Miklínovou a Pavlem Šru-
tem k připravovanému druhému dílu knihy o li-
chožroutech. Můžete se zeptat na všechno, co byste
o lichožroutech chtěli vědět a v prvním díle jste se
to nedočetli. Uslyšíte i ukázky z připravované knihy
Lichožrouti se vracejí.
[ nakladatelství Paseka a Svět knihy, s.r.o.




