2 DĚTI A MLÁDEŽ

3 CENY A SOUTĚŽE

4 VAŘÍME S KNIHOU

7 ODBORNÉ POŘADY

10.–12. 5. / 9.30–19.00
13. 5. / 9.30–16.00

10.–12. 5. / 9.30–19.00
13. 5. / 9.30–16.00

Průmyslový palác28

Samoobslužná hra pro veřejnost
Bubliny Rychlých šípů
Rychlé šípy již 80 let vévodí českému komiksu. Na
veletrhu naleznete 16 očíslovaných KOMIKSOVÝCH
BUBLIN se slavnými hláškami z Rychlých šípů. Do
tabulky s tajenkou (najdete v katalogu veletrhu anebo vyzvednete u infostánku ve foyer) dopište písmena podle číslic bublin. Správně vyluštěnou tajenku
odevzdejte na stánku Albatros Media a.s. – P208
v pravém křídle, kde dostanete drobnou odměnu.
Hra je určena dětem i dospělým, kteří si rádi připomenou nestárnoucí dobrodružství Rychlých šípů.
[[Skautská nadace Jaroslava Foglara a Svět knihy, s.r.o.

10.–12. 5. / 9.30–19.00
13. 5. / 9.30–16.00

Průmyslový palác

Knižní trailery
Přijďte se i letos podívat na nejzajímavější trailery
českých nakladatelství.
[[Svět knihy, s.r.o.

11. 5. / 12.00–18.30
12. 5. / 9.30–18.30
13. 5. / 9.30–15.00
P208 – Pravé křídlo2

Hlídání dětí
Dětský koutek Albatros nabízí hlídání dětí od 2 let
pod garancí Baby Office. Děti zapojíme do tvůrčí dílny
s komiksovým tématem
[[Albatros Media a.s.

10.–12. 5. / 9.30–19.00
13. 5. / 9.30–16.00
P106 – Pravé křídlo
Hrátky s Municí
Nakladatelství Munipress představuje první dva
svazky nové popularizační edice Munice: lekci z teorie her Vězeň to má spočítané a lekci z filozofie Co je
to čas?. Navštivte stánek Munipress P106, získejte
pravidla hry a zvítězte! Heslo: Věda vám!

Pravé křídlo

Deskoherní zóna
Deskové hry si s knihami rozumí. Novinkou letošního
veletrhu je zóna, kde si budete moci s podporou proškoleného personálu vyzkoušet hry z nabídky většiny
českých vydavatelů deskových her. A případně si je
rovnou zakoupit domů.
[[Svět knihy, s.r.o. a Klub deskových her Paluba

10.–12. 5. / 9.30–19.00
13. 5. / 9.30–16.00
Sál komiksů – pravé křídlo

Pořiďte si rychlošípáckou placku!
Radost si můžete udělat originální rychlošípáckou
plackou z plackomatu u výstavy Pocta Rychlým šípům.
[[Skautská nadace Jaroslava Foglara a Svět knihy, s.r.o.

10.–12. 5. / 9.30–19.00
13. 5. / 9.30–16.00

Pravé křídlo8

Expozice pelhřimovského Muzea rekordů
a kuriozit
V expozici budete moci psát dvoumetrovou dřevěnou
tužkou a poradíme vám, jak se zapojit do celostátního rekordu věnovanému výročí 100 let založení Československa. Děti se jistě rády vyfotografují s Myšpulínem, Fifinkou, Bobíkem a Pinďou – víte, že jsou to
též rekordmané? Časopis Čtyřlístek je totiž nejdéle
vycházející dětský komiks v Čechách!
[[Agentura Dobrý den – Muzeum rekordů a kuriozit Pelhřimov

10.–12. 5. / 10.00–18.00
13. 5. / 10.00–16.00
L508 – Levé křídlo82

Soutěž pro malé detektivy
Velká komiksová soutěž – kdo je ve vaší rodině
správný detektiv, který přijde každé záhadě na
kloub? Komiksový kreslíř Petr Morkes pro vás připravil hned tři případy s proslulým detektivem Vroubkem. Přijďte potrápit své mozkové závity. Odměna
jistá!
[[R&B Mědílek s.r.o.

[[Masarykova univerzita - Nakladatelství Munipress
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STÁLÉ PROGRAMY A VÝSTAVY

STÁLÉ PROGRAMY
NA VÝSTAVIŠTI

1 TLUMOČENO

0 IZRAEL

9 20. STOLETÍ

5 FANTASY & SCI-FI

6 AUDIO

10.–12. 5. / 9.30–19.00
13. 5./ 9.30–16.00

10. 5. / 12.00–18.00
11.–12. 5. / 10.00–18.00
13. 5. / 10.00–16.00

Prostor před Průmyslovým palácem

Pojízdná knihovna – Prostor před Průmyslovým palácem

STÁLÉ PROGRAMY A VÝSTAVY

8 KOMIKS

Knihovna na kolech různých typů a velikostí
Čemu se věnují kočky na Oskarovi? Kolik se vejde
knížek do náklaďáku? A jak to, že v zatáčce žádná
nevypadne? Odpovědi hledejte v našich bibliobusech! Vstup volný.
[[Městská knihovna v Praze

10.–13. 5. / 10.00–16.00

Český rozhlas vysílá živě ze Světa knihy
Praha 2018
Po celou dobu knižního veletrhu budeme posluchačům přinášet aktuální informace z veletrhu a knižního festivalu. Vyzpovídáme řadu známých osobností
a na návštěvu pozveme i vás. Víte, jak vypadá rozhlasové vysílání? Tušíte, co všechno to obnáší? Přijďte
k našemu mobilnímu studiu D-stream a třeba právě
vy se stanete součástí živého vysílání.
[[Český rozhlas

Prostor před Průmyslovým palácem2

Tvořivá dílnička s pohádkovými babičkami
a dědečky
Na tvořivé dílničce Mezi námi si návštěvníci mohou
v příjemné společnosti vyzkoušet výtvarné rukodělné
aktivity vhodné pro všechny generace… A naši nejmenší přitom mohou strávit čas s pohádkovou babičkou nebo dědečkem.
[[Mezi námi, o.p.s.

10.–12. 5. / 9.30–19.00
13. 5. / 9.30–16.00
Recepce veletrhu – Prostor před Průmyslovým palácem8

Udělejte si fotku s Rychlými šípy!
Kdo by se nechtěl stát alespoň na chvíli členem slavného klubu Rychlých šípů? V našem fotokoutku
máte jedinečnou šanci vyfotit se s Mirkem Dušínem
či ostatními hochy z nestárnoucí pětky. Určitě je na
veletrhu potkáte.
[[Skautská nadace Jaroslava Foglara a Svět knihy, s.r.o.

RSK.124x89.2018 7.4.18 12:36 Stránka 1

Rostík.

NEW!

Nový interaktivní web
určený především pro „náctileté“ čtenáře.
Vytváření databáze zajímavých knih.
Hodnocení a doporučování
přímo čtenáři samotnými.
A spousta dalších novinek.
Autorkou postaviček, jež webem provázejí,
je ilustrátorka Galina Miklínová.

K A M PA Ň N A P O D P O R U Č E T BY K N I H

ROSTEME S KNIHOU
Kampaň realizována
za finanční podpory
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www.facebook.com/rostemesknihou

