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SOBOTA 
12. 5.

9.30–11.30 L001 – Levé křídLo82
Dopoledne s Foglarem!
K 80. výročí prvního vydání Rychlých šípů si pro vás 
Olympia připravila setkání s Foglarovci kolem Bobří 
stopy, s kreslířem Milanem Teslevičem a křest nové-
ho komiksového sešitu Jiřího Filípka. Václav Junek 
bude hovořit o  svém otci a  jeho práci na několika 
dílech Rychlých šípů. Akci budou doprovázet soutěže 
o věcné ceny, v prodeji budou nové předměty s fogla-
rovskou tematikou. V  závěru promluví spisovatel 
a publicista Jiří Polák o unikátním foglarovském do-
kumentu, který bude současně promítán.
 [ Olympia

10.00

10.00–10.50 LITeRÁRNí SÁL – PRavé křídLo2
Petr Horáček a jeho Dlouhá cesta
V zahraničí oceňovanému autorovi dětských knížek 
Petru Horáčkovi vyšla v listopadu 2017 kniha Dlouhá 
cesta a je věnována „všem mým dobrým rodákům“. 
Knihu vydalo nakladatelství Pinwheels. Petr Horáček 
trvale žije v Anglii a knihu představí osobně.
 [ Angličtina-hry

10.00–10.50 
 LITeRÁRNí kavÁRNa – PRavé křídLo (baLkoN vLevo)

Beseda s mladými českými autorkami 
Magdalenou Mintovou, Karolinou Mikšíkovou 
a Lenkou Sadvarovou
Představení mladých českých spisovatelek, jejichž 
prvotiny si dobyly český knižní trh.
 [ Euromedia Group

10.00–10.50 
 koMoRNí SÁL – PRavé křídLo (baLkoN vLevo)

Beseda s autorkami Ester Geislerovou 
a Josefinou Bakošovou
O jejich nejen knižním projektu #rozchodovévěty.
 [ Euromedia Group

10.00–10.50 aUToRSkÝ SÁL – Levé křídLo9
Stanislav Kužel: Kosmonauti nula
O hrdinech z počáteční éry dobývání vesmíru. Noviny 
o nich nepsaly, nebyli v televizi. Jejich jména zůstala 
světu utajena, často přišli o své zdraví a někdy i o ži-
vot. Přesto i oni přispěli k uskutečnění dávné touhy 
lidstva po cestě do vesmíru. Jako host – odborník 
a  průkopník využívání družicových dat pro výzkum 
zemského povrchu a propagátor kosmonautiky, ředi-
tel České kosmické kanceláře Doc. Ing. Jan Kolář, 
kosmonauti – kandidáti plukovník Oldřich Pelčák, 
náhradník Vladimíra Remka, a plukovník Michal Fu-
lier (SR), náhradník slovenského kosmonauta Ivana 
Belly.
 [ Radioservis, a.s.

10.00–10.50 PavILoN RoSTeMe S kNIHoU 

 PRoSToR Před PRůMySLovÝM PaLÁceM12
Neposedné knihy pro kreativní čtenáře
Knížky, které vás nenechají číst v klidu! Zapojte se do 
kreativních dílen Aleksandry Cieślak a  Magdaleny 
Rutové a vyzkoušejte si, jak knihu oživit textem, ilu-
strací, koláží nebo zvukem. Pro děti od 10 let i jejich 
rodiče.
Tlumočeno: čeština, polština
 [ Polský institut v Praze, Baobab
 GRoWING WITH THe book PavILIoN 
 IN fRoNT of THe PaLace of INdUSTRy
Restless books for creative readers
Books that won’t let you read in peace. Join Aleksan-
dra Cieślak and Magdalena Rutová’s creative work-
shops and learn to enliven a book with text, illustra-
tion, collage and sound. For children aged 10+ and 
their parents.
Interpreted: Czech, Polish
 [ Polský institut v Praze, Baobab

10.00–11.00 faNTaSy & ScI-fI – PRavé křídLo8
Comics Centrum – příběhy, které vás nezklamou
Komiksy nejsou jen superhrdinové, kteří na vás útočí 
ze všech stran. Jsou to také knihy plné dobrodruž-
ství, hororových příběhů a především kvalitní zábavy. 
Přijďte objevit světy Lary Croft, Jamese Bonda, Hell-
boye, Myší hlídky a mnoha dalších. Účinkuje Václav 
Dort.
 [ Comics Centrum
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10.00–11.00 
 PRofeSNí fÓRUM – PRavé křídLo (baLkoN vLevo)7
Z malých jazyků a do malých jazyků
Co to znamená „malý jazyk“ a proč se jim tak říká? 
Jaké to je s nimi pracovat jako autor, nakladatel, pře-
kladatel, festivalový ředitel a  pořadatel? Jaká jsou 
rizika a šance na úspěch? Uživí se tito překladatelé? 
Má cenu je studovat? Diskuzi Lenky Budovské, Kami-
la Valšíka a  korejského bohemisty Kima Kyuchina 
moderuje Mircea Dan Duta.
 [ České literární centrum a Svět knihy, s.r.o.

10.00–11.00 
 PeN kLUbovNa – PRavé křídLo (baLkoN vPRavo)

Arnošt Goldflam: Aneanekdoty
O svých nejnovějších textech s  pracovním názvem 
Aneanekdoty, které dosud nevyšly tiskem a vznikaly 
v průběhu léta a podzimu 2017, autor říká: „Upřímně 
řečeno, jsou to blbosti, ale je tam vždycky nějaká 
pointa.“
 [ České centrum Mezinárodního PEN klubu

10.00–11.00 L412 – Levé křídLo

Ivan Kraus – autogramiáda
Oblíbený spisovatel, herec a scenárista Ivan Kraus 
bude na stánku Nakladatelství Academia podepiso-
vat své knihy, které do českého humoru přinášejí 
osobitě pojaté téma rodinných vztahů obohacené 
o prvky groteskní a absurdní komiky.
 [ Nakladatelství Academia

10.00–11.30 S105 – STředNí HaLa12
Česko-španělské workshopy pro děti
Aktivity pro nejmenší – vyprávěnky, ruční práce, hry 
a spousta zábavy.
Tlumočeno: čeština,španělština
 [ Velvyslanectví Španělska a Institut Cervantes v Praze
 S105 – ceNTRaL HaLL
Czech-Spanish workshops for children
Activities for the very young – storytelling, handi-
crafts, games and lots of fun.
 [ Velvyslanectví Španělska and Institut Cervantes v Praze

10.00–11.30 P208 – PRavé křídLo

Irena Obermannová – Jasnozřivost
Křest nové knihy Ireny Obermannové s autogramiá-
dou. Druhá kniha v řadě detektivních příběhů s hlav-
ní hrdinkou Alicí Šímou, geniální šachistkou na stopě 
zločinů.
 [ Albatros Media a.s.

10.00–12.00 L211 – Levé křídLo2
Vytvoř si originální záložku
Potkejte se s POP – PAP autory a vyrobte si originální 
záložku do knihy! Budeme stříhat, skládat i kreslit. 

O papír ani zajímavé informace ze zákulisí naší tvor-
by nebude nouze… S námi se už v knize neztratíte!
 [ Pop – Pap knižní studio

10.30–11.30 SÁL aUdIokNIH – Levé křídLo6
Poslouchání je čtení
Nejlepší česko-slovenský podcast o  audioknihách 
i knihách se po roce vrací na Svět knihy! A vy máte 
šanci být u veřejného nahrávání dalšího dílu Audiono-
vinek. O čem bude řeč? Přesvědčíme vás, že i po-
slouchání je čtení a že audioknihy vám nechtějí ublí-
žit.
 [ Audiolibrix /Asociace vydavatelů audioknih

10:30–11:30 
 TISkÁRNa Na vzdUcHU – HUMbook STaGe8
Křížem krážem komiksem
Co bylo dřív – slepice nebo vejce? A obrázek nebo 
text? Jak vznikají komiksy, jaké známky měli z výtvar-
ky a kam chodí na nápady, prozradí například autoři 
komiksů Martin Šinkovský a Petr Novák. Moderuje 
odborník na komiksy, programový ředitel Albatrosu 
Ondřej Müller.
 [ Svět knihy, s.r.o. a Albatros Media a.s.

11.00

11.00 S205 – STředNí HaLa

Autogramiáda Ester Geislerové 
a Josefiny Bakošové
 [ Euromedia Group

11.00 P108 – PRavé křídLo

Křest Pohádkového cestovního pasu a mapy
Za účasti spisovatele a ministra pro strašidla Hynka 
Klimka.
 [ Mapcentrum – Česká pohádková akademie

11.00 L002 – Levé křídLo

Jitka Ludvíková
Autogramiáda mladé a  nadané autorky, která píše 
knihy všech žánrů a je mezi čtenáři stále populárněj-
ší.
 [ Nakladatelství Brána

11.00 L304 – Levé křídLo

Magda Váňová: Já, hlupák – autogramiáda
 [ Nakladatelství Šulc – Švarc

11.00 L502 – Levé křídLo

Vladimír Merta – autogramiáda
Vladimír Merta podepisuje knihu esejů Slyšet nevidě-
né / vidět neslyšené.
 [ Galén
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11.00 L610 – Levé křídLo

Stanislav Kužel: Kosmonauti nula 
autogramiáda
 [ Radioservis, a.s.

11.00–11.30 L605 – Levé křídLo

Jiří Stránský – autogramiáda
Autogramiáda českého prozaika, scenáristy a  ně-
kdejšího politického vězně Jiřího Stránského. Autor 
bude podepisovat mj. novelu Balada o pilotovi a dal-
ší knihy.
 [ Nakladatelství Hejkal

11.00–11.50 veLkÝ SÁL – STředNí HaLa

Beseda s autory nakladatelství Alpress
Tváře nakladatelství Alpress, paní Eva Hrušková 
a pan Jan Přeučil, tentokrát vyzpovídají populární au-
tory Hanu Whitton, Karla Cubecu a Zdeňka Hanku. 
Po besedě proběhne s autory autogramiáda na stán-
ku P001.
 [ Alpress

11.00–11.50 LITeRÁRNí SÁL – PRavé křídLo9
Emil Boček a Inka Bernášková – dva hrdinové, 
dva osudy
Generálmajor Emil Boček je válečný hrdina a veterán 
bojů 2. světové války, jehož životní příběh nyní knižně 
zpracoval historik Jiří Plachý. Inka Bernášková byla 
první česká odbojářka popravená nacisty, jejíž osud 
připomněla ve své knize Jana Vrzalová.
 [ Nakladatelství JOTA

11.00–11.50 
 SÁL koMIkSů – PRavé křídLo183
Spolu v bublinách
Češi o Polácích, Poláci o Češích. Jak vnímáme své 
dějiny a hrdiny? Slavnostní vyhlášení výsledků česko-
-polské komiksové soutěže a  vernisáž výstavy za 
účasti porotců z obou zemí. Slavíme sté výročí Čes-
koslovenska a Polska sPOLeCZně!
Tlumočeno: čeština, polština
 [ Polský institut v Praze
 coMIcS RooM – RIGHT WING
Together in balloons
Czechs on Poles and Poles on Czechs. How do we 
perceive our history and our heroes? Ceremonial an-
nouncement of results of a  Czech-Polish comics 
competition plus the opening of an exhibition at-
tended by jurors from both countries. Let’s celebrate 
the 100th anniversary of Czechoslovakia and Poland 
together!
Interpreted: Czech, Polish
 [ Polský institut v Praze

11.00–11.50 
 LITeRÁRNí kavÁRNa – PRavé křídLo (baLkoN vLevo)

Irena Šťastná: Sen o třetí plíci
Představení knihy ostravské autorky, která prokázala 
své kvality předchozími básnickými sbírkami (nomi-
nace: Magnesia Litera 2016, Drážďanská cena lyriky 
2012). Texty zachycují všednodenní příběhy zasaze-
né do reálných krajin a mýtotvorných světů. Setkání 
moderuje Jiří Macháček.
 [ Protimluv, z.s.

11.00–11.50 
 koMoRNí SÁL – PRavé křídLo (baLkoN vLevo)

Beseda se Sárou Saudkovou o její nové knize Déšť
Fotografka a  spisovatelka Sára Saudková přichází 
s novou knihou pro milovníky thrillerů.
 [ Euromedia Group

11.00–11.50 aUToRSkÝ SÁL – Levé křídLo

Zápisky válečného chirurga Tomáše Šebka
Beseda s „lékařem bez hranic“ Tomášem Šebkem 
ke knihám Africká zima, Mise Haiti a  Mise Afghá-
nistán.
 [ Mladá fronta, a.s. a Nakladatelství Paseka a. s.

11.00–11.50 LaPIdÁRIUM NÁRodNíHo MUzea 

 veLkÝ SÁL19
Thomas Harding: Dům u jezera
Setkání s  autorem, který umí sdílet velké příběhy 
osobní i velké příběhy dějin. Thomas Harding zachy-
cuje převratné 20. století na osudech jednoho domu 
v Berlíně. Vypráví příběh pěti rodin a celého století 
německé historie.
Tlumočeno: čeština,angličtina
 [ Bourdon, a.s. a Svět knihy, s.r.o.
 LaPIdaRIUM of THe NaTIoNaL MUSeUM – LaRGe RooM 
Thomas Harding: The House by the Lake
An opportunity to meet a writer with an ability to tell 
great personal stories and great stories of history. In 
a story of five families and a whole century of Ger-
man history, Thomas Harding captures the ground-
breaking 20th century through the fortunes of one 
house in Berlin.
Interpreted: Czech, English
 [ Bourdon, a.s. and Svět knihy, s.r.o.

11.00–11.50 PavILoN RoSTeMe S kNIHoU 

 PRoSToR Před PRůMySLovÝM PaLÁceM82
Petr Kopl a jeho komiksový svět
Komiksový kreslíř Petr Kopl představí svou novou 
knihu Komiksový náčrtník – kurz pro tvůrce komiksů 
a naučí případné zájemce osobně pár triků ze svého 
umění komiksového vypravěče.
 [ Vydavatelství Zoner Press
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11.00–12.00 faNTaSy & ScI-fI – PRavé křídLo5
Posezení s Pevností
Redakce časopisu představuje své největší úspěchy, 
počty poražených nepřátel a zdolaných hor knih, seri-
álů a  filmů… A  také nové skvělé pevnostní tričko 
i s jeho autorem, nepřekonatelným Danem Černým, 
který píše, kreslí i na kytaru hraje! Přijďte a bavte se 
s těmi, kdo vám rozumí… Účinkují Martin Fajkus, Bo-
ris Hokr, Kristina Nowakowska, Martin Kužel, Jana 
Kunová, Dan Černý.
 [ Pevnost

11.00–12.00 
 PeN kLUbovNa – PRavé křídLo (baLkoN vPRavo)

Tomáš Zmeškal: Einsteinova hádanka
Román vypráví o  vztahu, který předčasně skončil 
a postavil Zdeňka a Kláru do situací, o nichž si mys-
leli, že se v nich nikdy neocitnou. Proti svým zása-
dám se zachovali přesně v duchu rčení „ve válce a 
v lásce je všechno dovoleno“.
 [ České centrum Mezinárodního PEN klubu

11.00–12.00 
 PRofeSNí fÓRUM – PRavé křídLo (baLkoN vLevo)7
Překlady české poezie
Jak a proč se překládají kanonická díla české poe-
zie? Jaké nároky klade takový úkol na překladatele 
do němčiny, angličtiny a francouzštiny? Diskutují On-
dřej Cikán, David Vichnar a Benoit Meunier. Moderu-
je Ondřej Buddeus.
 [ České literární centrum a Svět knihy, s.r.o.

11.00–12.00 L108 – Levé křídLo

Marie Hrušková, Václav Větvička a Eva Kordová 
autogramiáda
Autoři budou na stánku podepisovat svou nejnovější 
knihu Život se stromy, která nám připomíná, jak ne-
postradatelnou součástí světa kolem nás stromy 
jsou.
 [ Nakladatelství Dokořán

11.00–12.00 L301 – Levé křídLo

Křest knihy Miroslava Bobka ZOOpisník
Přijďte si poslechnout příběhy ze zákulisí pražské 
ZOO. Vyprávění ředitele Miroslava Bobka a křest jeho 
nové knihy bude zajímavým exkurzem do života zví-
řat, které nadchne jak děti, tak dospělé.
 [ Nakladatelský dům GRADA

11.00–12.00 L809 – Levé křídLo2
Petr Horáček – autogramiáda
Petr Horáček bude na stánku podepisovat svou no-
vou knihu, která se jmenuje Dlouhá cesta.
 [ Angličtina-hry

11.00–12.00 P408 – PRavé křídLo2
Povídání o mamince a tatínkovi
Než se narodíme, rozhlédneme se, kde nám bude na 
světě nejlíp. Toník si našel dva domy, červený a mod-
rý. A také maminku Lucii a tatínka Josefa. Scénické 
čtení v podání herců divadla Puls. Soutěž o knihu. 
Následuje autogramiáda autorů Pavla Cmírala 
a Kristiny Dufkové. Moderuje Jitka Saturková.
 [ Česká televize – Edice ČT

11.30–12.00 SÁL aUdIokNIH – Levé křídLo6
Audiotéka Live
Nemusíte poslouchat jen knihy – poznejte audiover-
ze známých časopisů Forbes, Respekt a  Reportér 
Magazín. Představení produkce a beseda s novináři.
 [ Audiotéka /Asociace vydavatelů audioknih

11.30–12.30 vaříMe S kNIHoU – foyeR4
Zase rýže – Víc než vietnamská kuchařka
Autoři, kteří jsou představiteli druhé generace Viet-
namců žijících v Česku, v knize provází čtenáře krok 
za krokem, jak si doma připravit jejich národní speci-
ality. Dělí se o  tipy a  triky svých babiček, objasňují 
původ jednotlivých jídel a jejich symbolický význam. 
Ukázku v praxi představí na veletrhu autoři projektu 
Zaseryze.cz.
 [ Albatros Media a.s.

11.30–12.30 L001 – Levé křídLo

Kluk ze Žižkova – povídání o dětství a mládí 
Jiřího Krampola
Jiří Polák představil na konci minulého roku publika-
ci, která přibližuje dětství a mládí herce Jiřího Kram-
pola coby „Žižkováka“. Poprvé zde přináší ucelený 
pohled na rodinnou historii této herecké osobnosti 
včetně mnoha dosud neuveřejněných fotografií.
 [ Olympia

11.30–12.30 P208 – PRavé křídLo

Dominika na cestě Jižní Amerikou
Metr a půl vysoká Dominika s ještě menší motorkou 
se vydala sama napříč Jižní Amerikou. Setkala se 
s padouchy i vzteklými psy, s poruchou i nemocnicí. 
O tom, že to není fikce a že jí často nebylo do smí-
chu, si bude Dominika v přítomnosti hostů povídat 
s moderátorem, v doprovodu ukázek vlastních foto-
grafií z cest.
 [ Albatros Media a.s.

11:45–12:45 TISkÁRNa Na vzdUcHU – HUMbook STaGe

LGBT literatura
Láska má mnoho podob. Někdo má rád holky, někdo 
kluky a někomu to je jedno. Ale naučit se chodit ve 
vztazích je boj. Někdy o to těžší, když vás v něm čeká 
taky coming out. Kteří čeští i světoví autoři tohle 
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téma ve své tvorbě reflektují a jak? Po jaké knize 
sáhnout, pokud vás LGBT tematika zajímá? Diskuze 
na téma LGBT tematiky v literatuře s autorem Theo 
Addairem, Martinem Bečanem a knižním bloggerem 
Jakubem Pavlovským.
 [ Svět knihy, s.r.o. a Albatros Media a.s.

12.00

12.00 S205 – STředNí HaLa

Autogramiáda Sáry Saudkové
Autogramiáda úspěšné a oblíbené spisovatelky a fo-
tografky.
 [ Euromedia Group

12.00 L002 – Levé křídLo

Blanka Kovaříková
Stálice na literárním nebi představí čtenářům své 
knihy a prozradí historky ze svého psaní.
 [ Nakladatelství Brána

12.00 L502 – Levé křídLo

Jan Burian a Pavel Klusák – autogramiáda
Jan Burian a Pavel Klusák podepisují knihu rozhovo-
rů Drtivé jistoty JB.
 [ Galén

12.00 PojízdNÁ kNIHovNa 

 PRoSToR Před PRůMySLovÝM PaLÁceM

Knihovna včera, dnes a zítra – Knihovnická 
divadelní exhibice
Ústřední knihovna Městské knihovny v  Praze slaví 
letos krásných 90 let a to je příležitost, abychom za-
brousili s  divadelním spolkem Vý; do historie této 
impozantní budovy, mrkli se do současnosti a odha-
lili i její budoucnost. Vstup volný.
 [ Městská knihovna v Praze

12.00–12.30 SÁL aUdIokNIH – Levé křídLo6
Opuštěná společnost
Představení audioknihy Opuštěná společnost za 
účasti autora, šéfredaktora Respektu Erika Taberyho 
a interpretů Jiřího Dvořáka a Ivana Trojana.
 [ Bookmedia /Asociace vydavatelů audioknih

12.00–12.30 L410 – Levé křídLo9
Emil Boček, Jiří Plachý, Jana Vrzalová – 
autogramiáda
Generálmajor Emil Boček je válečný hrdina a veterán 
bojů 2. světové války, jehož životní příběh nyní knižně 
zpracoval historik Jiří Plachý. Inka Bernášková byla 
první česká odbojářka popravená nacisty, jejíž osud 
připomněla ve své knize Jana Vrzalová.
 [ Nakladatelství JOTA

12.00–12.30 L101 – Levé křídLo

Tomáš Šebek – autogramiáda
Autogramiáda „lékaře bez hranic“ Tomáše Šebka.
 [ Mladá fronta, a.s.

12.00–12.50 veLkÝ SÁL – STředNí HaLa

Beseda s Michalem Vieweghem o jeho nové 
knize Muž a žena
Michal Viewegh představuje svou novou knihu s té-
matem, které u  něj publikum miluje – mezilidské 
vztahy.
 [ Euromedia Group

12.00–12.50 LITeRÁRNí SÁL – PRavé křídLo1
Šťastný sever – prezentace knihy 
maďarského spisovatele Árpáda Kuna
Poutavé vyprávění mladého francouzsko-vietnamsko-
-afrického míšence, který se po dlouhém čekání do-
stane z Afriky přes Francii až do Norska – na šťastný 
sever. Román je mimořádným dílem i proto, že lidské 
bytí zobrazuje ve své zarážející nevyzpytatelnosti 
s velkou empatií. Tento titul vynesl autorovi prestižní 
uměleckou cenu Aegon, udělovanou v Maďarsku jed-
nou ročně dílu mimořádných literárních kvalit, a stal 
se tak knihou roku 2013. Vydalo nakladatelství Vol-
vox Globator v  překladu Anny Valentové. Za účasti 
autora a překladatele. Moderuje Blanka Činátlová.
Tlumočeno: čeština, maďarština
 [ Maďarský institut Praha, Volvox Globator
 LITeRaRy THeaTRe – RIGHT WING
Happy North – a novel by Hungary’s Árpád Kun
The absorbing testimony of a young man of mixed 
race (French-Vietnamese-African) who, after a  long 
wait, makes his way from Africa through France to 
Norway – the ‘happy north’. This novel is remarkable 
not least for its empathetic portrayal of the striking 
unpredictability of human life. It won the prestigious 
Aegon Art Prize (conferred annually in Hungary on 
a work of extraordinary literary quality), making it the 
2013 book of the year. Anna Valentová’s Czech 
translation is published by Volvox Globator. With the 
author and the translator. Moderated by Blanka 
Činátlová.
Interpreted: Czech, Hungarian
 [ Maďarský institut Praha and Volvox Globator

12.00–12.50 SÁL koMIkSů – PRavé křídLo8
Rosteme se čtením komiksů
Komiks jako nejlepší cesta ke čtení, jako pomocník 
pro chápání emocí a vztahů, ale i jako zdroj inspirace 
a vzorů. Komiksy pro kluky a současný vzestup ko-
miksů pro holky – o  tom budou vyprávět Petr Litoš 
z nakladatelství Crew a Lukáš Růžička z nakladatel-
ství Paseka.
 [ Nakladatelství Crew a Svět knihy, s.r.o.
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12.00–12.50 
 LITeRÁRNí kavÁRNa – PRavé křídLo (baLkoN vLevo)

Nový pohled na život od L. Rona Hubbarda
O tom, jak vycházet s ostatními, jak žít s dětmi.
 [ Dianetické centrum z.s.

12.00–12.50 aUToRSkÝ SÁL – Levé křídLo

Setkání s osobnostmi na vlnách Dvojky
Mají různé zájmy, různé profese a přesto jedno spo-
lečné – učaroval jim rozhlas. Můžete je slyšet v růz-
ných pořadech Českého rozhlasu Dvojka – moderáto-
ra a herce Jana Rosáka, spisovatelku a scénáristku 
Halinu Pawlowskou, spisovatele Jana Krůtu a jazyko-
vědce Karla Olivu. Těšíme se na vás!
 [ Český rozhlas Dvojka

12.00–12.50 LaPIdÁRIUM NÁRodNíHo MUzea 

 veLkÝ SÁL19
Olga Grjasnowa
Německá autorka Olga Grjasnowa čte ze své knihy 
Bůh není nesmělý. Moderuje Berthold Franke. Pořad 
je součástí literárního programu Das Buch – prezen-
tace německy psané literatury Německa, Rakouska 
a Švýcarska.
Tlumočeno: čeština, němčina
 [ Goethe-Institut
 LaPIdaRIUM of THe NaTIoNaL MUSeUM – LaRGe RooM 
Olga Grjasnowa
German author Olga Grjasnowa will read from her 
book Gott ist nicht schüchtern. Moderated by Berthold 
Franke. This event is a part of the literary programme 
Das Buch, which presents literature written in Ger-
man from Germany, Austria and Switzerland.
Interpreted: Czech, German
 [ Goethe-Institut

12.00–12.50 PavILoN RoSTeMe S kNIHoU 

 PRoSToR Před PRůMySLovÝM PaLÁceM2
Vytvoř si Nejkrásnější českou knihu!
Povídání o Nejkrásnějších (nejen dětských) českých 
knihách roku 2017 s dílnou tvorby knih. Lektoři uká-
ží dětem oceněné knihy z posledního ročníku a po-
mohou jim vytvořit si vlastní, tu úplně nejkrásnější 
knihu.
 [ Památník národního písemnictví v rámci kampaně Rosteme 
s knihou

12.00–13.00 fÓRUM koMIkSovÝcH aUToRů 

 PRavé křídLo (baLkoN vPRavo)98
Článek II.
Komiksová kniha Článek II. je projektem připravova-
ným scénáristou J. Šimáčkem a kreslířem J. Lasto-
mirským. Jde o rozsáhlý příběh, jehož hlavní posta-
vou je Vladimír Petřek, kaplan pravoslavného kostela 
v Reslově ulici v Praze, kde se ukrývala skupina vý-
sadkářů po atentátu na R. Heydricha. Děj komiksu 

pokrývá období od příchodu Heydricha do Prahy kon-
čí popravou Vladimíra Petřeka.
 [ Druhé město a Svět knihy, s.r.o.

12.00–13.00 faNTaSy & ScI-fI – PRavé křídLo5
Space opera 3× jinak (a křest tří knih)
Žánr space-opera vznikl snad již s prvními světovými 
díly science-fiction. Jeho základem je mezihvězdné 
putování a monumentální vesmírné bitvy, ale třeba 
i romantická či humorná dobrodružství. Součástí vy-
právění o tomto oblíbeném žánru bude i křest knih 
Space Opera, Hvězdní honáci a  Hvězdní vandráci. 
Účinkují Vlado Ríša, Jiří Walker Procházka, Františka 
Vrbenská a další.
 [ XB-1

12.00–13.00 
 PeN kLUbovNa – PRavé křídLo (baLkoN vPRavo)

Refrény času: Antologie soudobé  
česko-slovenské poezie
Členové PEN klubu Karla Erbová, Lydie Romanská, 
Jakub Fišer, Zdeněk Lebl, Alois Marhoul a Jiří Žáček 
budou číst své verše z  antologie česko-slovenské 
poezie Refrény času, kterou v  jubilejním roce 2018 
vydává Obec spisovatelů ČR a Spolek slovenských 
spisovatelů.
 [ České centrum Mezinárodního PEN klubu

12.00–13.00 
 PRofeSNí fÓRUM – PRavé křídLo (baLkoN vLevo)7
Překlady z hebrejštiny do češtiny
Rozhovor s překladatelem z češtiny do hebrejštiny, 
izraelským bohemistou a novinářem Pierrem Pe’e-
rem Friedmannem o tom, co ho přivedlo k Čapkovi 
a do Prahy, o jeho literárních láskách a také o tom, 
jak je česká literatura vnímána v Izraeli a co z ní 
nejvíce rezonuje. Překladatel děl Jáchyma Topola, 
Karla Čapka či Ladislava Fukse se také podělí o své 
zkušenosti se záludnostmi literárního převodu mezi 
dvěma vzdálenými, a přece čímsi blízkými jazyky.
 [ České literární centrum a Svět knihy, s.r.o.

12.00–13.00 L401 – Levé křídLo

Hana Marie Körnerová – autogramiáda
Hana Marie Körnerová polovinu života psala do šuplí-
ku, první vydanou knihou byl v roce 1993 Pán hor. Tato 
šestidílná sága mapující historii francouzského šlech-
tického rodu jí okamžitě získala čtenářskou oblibu.
 [ Nakladatelství Baronet

12.00–13.00 P001 – PRavé křídLo

Hana Whitton, Karel Cubeca a Zdeněk Hanka 
autogramiáda
Populární autoři nakladatelství Alpress budou pode-
pisovat své knihy.
 [ Alpress
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12.00–13.30 P408 – PRavé křídLo

Krev démona
Doktor Runa, komisař Sumara a inspektorka Šímová 
řeší sérii rafinovaných vražd. Dovedou je k pachateli 
templářské šifry v  kostele svatého Jana Křtitele 
v Jindřichově Hradci? Beseda s Arnoštem Vašíčkem. 
Ukázky z  knihy přednese Tomáš Jirman. Následuje 
autogramiáda autora. Moderuje Jitka Saturková.
 [ Česká televize – Edice ČT

12.15 L707 – Levé křídLo8
Petr Kopl: Komiksový náčrtník – křest 
a autogramiáda
Slavný český „komiksák“ Petr Kopl za účasti kmotrů 
na stánku vydavatelství Zoner Press pokřtí první čes-
kou učebnici tvorby obrázkových seriálů Komiksový 
náčrtník. Zájemci si mohou knihu zakoupit a nechat 
autorem podepsat.
 [ Vydavatelství Zoner Press

12.30 L808 – Levé křídLo1
Thomas Harding
Autogramiáda ke knize Dům u  jezera s Thomasem 
Hardingem, anglické sušenky a čaj.
Tlumočeno: čeština,angličtina
 [ Bourdon, a.s.
 L808 – LefT WING
Thomas Harding
Thomas Harding will be signing copies of his book 
The House by the Lake. With English biscuits and 
tea.
Interpreted: Czech, English
 [ Bourdon, a.s.

12.30–13.00 
 SÁL aUdIokNIH – Levé křídLo62
Audioknihy Jiřího Lábuse – beseda 
a autogramiáda
Jiří Lábus je nepřekonatelným vypravěčem legrač-
ních dětských příběhů. Jaké to je na chvíli se přenést 
z  šedivého dospěláckého světa mezi neohrožené 
dětské hrdiny? Přijďte si popovídat a nechat pode-
psat audioknížky Babička drsňačka, Pan Smraďoch 
a Dědečkův velký útěk.
 [ Tympanum /Asociace vydavatelů audioknih

12.30–13.00 L101 – Levé křídLo

Karel Hvížďala – autogramiáda
Autogramiáda spisovatele, publicisty a novináře Kar-
la Hvížďaly ke knize Vlčice: rozhovory s  Magdou 
Vášáryovou a Ivou Brožovou.
 [ Mladá fronta, a.s.

12.30–13.30 L001 – Levé křídLo

Sportujeme s Olympií!
Olympia je tradičním sportovním nakladatelstvím již 
přes šedesát let a této tradice se stále drží. Výsled-
kem je řada publikací ze sportovního prostředí, pře-
devším z oblasti fotbalu. Přijďte si zavzpomínat se 
starými hráči a autory a seznamte se s novinkami 
o sportu. K dostání budou sběratelské záložky s lite-
rárně-sportovní tematikou a  čeká vás vědomostní 
kvíz o ceny.
 [ Olympia

12.30–13.30 P208 – PRavé křídLo

Bára Nesvadbová – Laskonky
„Proč si neustále obouváme boty, které přece vždyc-
ky tlačily… Může existovat nevěra, která nezraňuje? 
Opravdu lze mít sex bez závazků? A  kdy přijde po 
střídavé péči i  střídavá povinnost a  role rodičů se 
konečně vyrovnají?“ Povídky o  nešťastné zamilova-
nosti a šťastných flirtech. Autorské čtení s autogra-
miádou populární české spisovatelky a šéfredaktor-
ky časopisy Harper’s Bazaar Báry Nesvadbové.
 [ Albatros Media a.s.

13.00

13.00 S203 – STředNí HaLa1
Árpád Kun – autogramiáda
Tlumočeno: čeština, maďarština
 [ Maďarský institut Praha, Volvox Globator
 S203– ceNTRaL HaLL
Árpád Kun – signing
Interpreted: Czech, Hungarian
 [ Maďarský institut Praha, Volvox Globator

13.00 S205 – STředNí HaLa

Autogramiáda Michala Viewegha
Velká autogramiáda oblíbeného českého autora.
 [ Euromedia Group

13.00 L002 – Levé křídLo

Monika Wurm
Slovenská autorka, která byla nominována na cenu 
Pantha Rei Awards za nejprodávanější slovenskou 
autorku, pokřtí svou novou knihu Hvězda nad arab-
ským peklem a představí své další vydané knihy.
 [ Nakladatelství Brána

13.00 L103 – Levé křídLo28
Lucie Lomová – autogramiáda
Královna českého komiksu Lucie Lomová vydává už 
páté a zároveň poslední pokračování příběhů legen-
dárních myšek Anči a Pepíka.
 [ Nakladatelství Práh
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13.00 L502 – Levé křídLo

Matěj Ptaszek – autogramiáda
Matěj Ptaszek podepisuje svoji novou knihu o Jižní 
Americe Reportáže z rozervaného ráje.
 [ Galén

13.00 L610 – Levé křídLo

Jan Rosák, Halina Pawlowská, Karel Oliva 
a Jan Krůta – autogramiáda
Autogramiáda osobností, které můžete slyšet na 
Českém rozhlase Dvojka – moderátora Jana Rosáka, 
spisovatelky Haliny Pawlowské, spisovatele Jana 
Krůty a jazykovědce Karla Olivy.
 [ Český rozhlas Dvojka

13.00–13.30 S119 – STředNí HaLa19
Autogramiáda Olgy Grjasnowe
Autogramiáda německé autorky Olgy Grjasnowe ke 
knize Gott ist nicht schüchtern. Pořad je součástí lite-
rárního programu Das Buch – prezentace německy 
psané literatury Německa, Rakouska a Švýcarska.
Tlumočeno: čeština, němčina
 [ Goethe-Institut
 S119 – ceNTRaL HaLL
Olga Grjasnowa – signing
German author Olga Grjasnowa will be signing cop-
ies of her book Gott ist nicht schüchtern. This event 
is a part of the literary programme Das Buch, which 
presents literature written in German from Germany, 
Austria and Switzerland.
Interpreted: Czech, German
 [ Goethe-Institut

13.00–13.50 veLkÝ SÁL – STředNí HaLa1
Technika štěstí podle Franka Kinslowa.  
Umění a věda na pozadí štěstí
Štěstí! Každý po něm touží, ale jen málokdo pociťuje 
jeho dostatek. Co kdybych vám řekl, že vaše štěstí 
nemusí být ponecháno náhodě? Ocenili byste to? 
Určitě ano! Který zdravý člověk by nechtěl být šťast-
nější? Věděli jste, že opravdu šťastní lidé mají více 
energie a jsou mezi ostatními oblíbenější, lépe vyko-
návají svoji práci a vydělávají více peněz, mají silnější 
imunitní systém a… žijí déle! Systém Fanka Kinslo-
wa je umění a věda skutečného štěstí.
Tlumočeno: čeština, angličtina
 [ Nakladatelství Anag
 LaRGe THeaTRe – ceNTRaL HaLL
Kinslow Happiness Technique.  
The Art and Science of Happiness
Happiness! Everybody wants it, but few feel they 
have enough of it. What if I were to tell you that hap-
piness does not have to be left to chance? Would 
that be something you would value? Of course, you 
would! What healthy person would not want to be-
come happier? Did you know truly happy people are 
more energetic and liked by others, are better at their 

jobs and earn more money, have tougher immune 
systems and… they live longer! The Kinslow System 
is the art and science of becoming truly happy.
Interpreted: Czech, English
 [ Nakladatelství Anag

13.00–13.50 
 SÁL koMIkSů – PRavé křídLo98
Zdeněk Ležák a Michal Kocián:  
komiksy Tři králové a Stopa legionáře I a II
Josef Balabán, Josef Mašín a  Václav Morávek, tři 
českoslovenští důstojníci, kteří snad nejvýrazněji za-
sáhli do českého domácího odboje v první polovině 
druhé světové války. Kniha Tři králové přináší sto-
stránkový komiks mapující jejich osudy.
 [ ARGO

13.00–13.50 
 LITeRÁRNí kavÁRNa – PRavé křídLo (baLkoN vLevo)

Oděvní móda jako historický pramen
Přednáška Mileny Lenderové, autorky knih Z dějin 
české každodennosti a K hříchu i k modlitbě.
 [ Nakladatelství Karolinum

13.00–13.50 
 koMoRNí SÁL – PRavé křídLo (baLkoN vLevo)

Daniel Petr: Sestra smrt
Vraždy v Rumburku a jeho okolí mají mnohem tem-
nější pozadí, než mohl kdokoli tušit. Autor úspěšné-
ho románu Straka na šibenici (Host 2015) nominova-
ného na cenu Magnesia Litera a  Cenu Josefa 
Škvoreckého přichází nyní se „severskou krimi ze 
severu Čech“. Pořadem provází Martin Stöhr.
 [ Nakladatelství Host

13.00–13.50 aUToRSkÝ SÁL – Levé křídLo

Magda Vášáryová, Iva Brožová a Karel 
Hvížďala – beseda
Beseda ke knize Karla Hvížďaly Vlčice: rozhovory 
s Magdou Vášáryovou a Ivou Brožovou. Slovem prove-
de novinářka Renata Klusáková, hudba Jiří Stivín.
 [ Mladá fronta, a.s.

13.00–13.50 LaPIdÁRIUM NÁRodNíHo MUzea 

 veLkÝ SÁL19
Michael Köhlmeier
Rakouský autor Michael Köhlmeier čte ze své knihy 
Dva pánové na pláži. Moderuje Magdalena Štulcová. 
Pořad je součástí literárního programu Das Buch – 
prezentace německy psané literatury Německa, Ra-
kouska a Švýcarska.
Tlumočeno: čeština, němčina
 [ Rakouské kulturní fórum v Praze
 LaPIdaRIUM of THe NaTIoNaL MUSeUM – LaRGe RooM
Michael Köhlmeier
Austrian author Michael Köhlmeier will read from his 
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novel Two Gentlemen on the Beach. Moderated by 
Magdalena Štulcová. This event is a part of the lite-
rary programme Das Buch, which presents literature 
written in German from Germany, Austria and Swit-
zerland.
Interpreted: Czech, German
 [ Rakouské kulturní fórum v Praze

13.00–13.50 LaPIdÁRIUM NÁRodNíHo MUzea 

 MaLÝ SÁL

Hana Roguljič: Norské děti
První uvedení románu české prozaičky Hany Roguljić 
Norské děti, který právě vychází v nakladatelství Větr-
né mlýny. Skvělý román vypráví příběh české matky 
a  norského otce, do jejichž komplikovaného života 
zasáhne vyšší moc: Barnevernet. Příběh inspirovaný 
reálnými příběhy dětí, které rodičům odebraly norské 
úřady, je vystavěn dramaticky, jakoby právě před vámi 
běžel na filmovém plátně. Autorské čtení, diskuse.
 [ Větrné mlýny a Svět knihy, s.r.o.

13.00–13.50 PavILoN RoSTeMe S kNIHoU 

 PRoSToR Před PRůMySLovÝM PaLÁceM2
Cukrárna U Šilhavého Jima
Mohou desperáty z Divokého západu napravit lekce 
klasické četby? Divadelní představení na motivy 
vlastní knihy sestavil a předvede Marek Toman. Pro 
děti i  rodiče, čtenáře vášnivé i  začátečníky. Příběh 
z Divokého západu o síle literatury a přátelství.
 [ Baobab&GplusG v rámci kampaně Rosteme s knihou

13.00–14.00 faNTaSy & ScI-fI – PRavé křídLo5
Agent JFK – Dobrodružství pokračuje
John Francis Kovář, komtesa Andrea de Villefort 
a  další agenti agentury E.F. mají před sebou další 
dobrodružství! V tomto pořadu se ale dozvíte zejmé-
na to, jak vznikla dnes již legendární knižní série 
Agent JFK. Otcové zakladatelé, Miroslav Žamboch 
a Jiří W. Procházka, jsou připraveni odpovídat vám na 
vaše otázky. Dále účinkují Vlado Ríša, Františka Vr-
benská a další.
 [ Walker&Volf

13.00–14.00 
 PeN kLUbovNa – PRavé křídLo (baLkoN vPRavo)9
Václava Jandečková: Kauza Jan Masaryk
Nová fakta a okolnosti zahájení vyšetřování nevyjas-
něné smrti. Konfrontací velkého množství nepubliko-
vaných a kupodivu téměř nevyužitých archiválií nabízí 
překvapivě nový pohled na celý případ a  neznámá 
fakta, jež zasluhují pozornost. Policie případ znovu 
otevřela.
 [ České centrum Mezinárodního PEN klubu

13.00–14.00 
 PRofeSNí fÓRUM – PRavé křídLo (baLkoN vLevo)7
Z lásky k literatuře…
Diskuse o  situaci v  současném českém literárním 
překladu za účasti nakladatele, zástupce programu 
Kreativní Evropa, literárního překladatele a zástupce 
profesní organizace.
 [ Zastoupení Evropské komise v ČR

13.00–14.00 SÁL aUdIokNIH – Levé křídLo6
Svatební cesta do Jiljí s Vojtěchem Dykem 
a Táňou Vilhelmovou
Křest nové audioknihy, která vznikla podle humorné no-
vely proslavené komediálním televizním filmem. V rám-
ci programu bude beseda s tvůrci a autogramiáda.
 [ SUPRAPHON /Asociace vydavatelů audioknih

13.00–14.00 vaříMe S kNIHoU – foyeR4
Fytoestrogeny v každodenní stravě
Recepty z knihy Ovládněte své hormony jídlem. Pro-
dej knih a výživová poradna Pavly Momčilové.
 [ Medica Publishing – Pavla Momčilová

13.00–14.00 S105 – STředNí HaLa1
¡Hola, amigos!
Naučte se španělsky s Institutem Cervantes v Pra-
ze – prvotní kontakt se španělštinou v krátkých ukáz-
kách komunikativní metody výuky.
Tlumočeno: čeština, španělština
 [ Velvyslanectví Španělska a Institut Cervantes v Praze
 S105 – ceNTRaL HaLL
¡Hola, amigos!
Learn Spanish with the Instituto Cervantes in 
Prague. We invite you to talk with us and offer you 
some tips to better communicate in Spanish.
 [ Velvyslanectví Španělska and Institut Cervantes v Praze

13.00–14.00 L108 – Levé křídLo2
Tereza Kodlová a Martin Kelbl – autogramiáda
Svou první knihu veršů pro děti Makak kaká budou 
podepisovat autorka Tereza Kodlová a ilustrátor Mar-
tin Kelbl. Nestyďte se a přijďte si popovídat nejen 
o dětech, makacích a hovínkách…
 [ Nakladatelství Dokořán

13.00–14.00 L406 – Levé křídLo

Pavel Švanda – autogramiáda
Pavel Švanda podepisuje básnickou sbírku Mudrc 
bělmem a další své knihy.
 [ Nakladatelství Atlantis

13:00–14:30 TISkÁRNa Na vzdUcHU – HUMbook STaGe

Knižní bloggeři vs. redaktoři
Proč je obálka taková jaká je? Proč jste název knihy 
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přeložili takhle? Vydáte tuhle knihu? A kde a jak kni-
hy k vydání hledáte a vybíráte? Knihomolové mají na 
lidi z nakladatelství zpravidla kupu otázek. A kniho-
molové-blogeři se umí ptát i pěkně nahlas! Pojďme 
si to všechno hezky vyjasnit… Diskuze tří redaktorů 
a tří knižních bloggerek. 
 [ Svět knihy, s.r.o. a Albatros Media a.s.

13.00–15.00 L301 – Levé křídLo2
Autogramiáda Zdeňka Svěráka 
a Jaroslava Uhlíře
Zveme vás na autogramiádu Zdeňka Svěráka a Jaro-
slava Uhlíře. Koupit si budete moci nejnovější knihu 
Filmové komedie i dětskou knížku Město spí.
 [ Nakladatelský dům GRADA

13.15–13.45 L815 – Levé křídLo6
Jiří Lábus – autogramiáda
Autogramiáda slavného herce k  audioknize Krišna 
Avatár a CD Indické Bajky aneb Moudrost Pančatant-
ry.
 [ NAMA Production Prague

13.30–15.00 L508 – Levé křídLo82
Autogramiáda komiksového kreslíře 
Petra Morkese
Udělejte ze své knížky jedinečný originál. Ilustrátor 
a  spisovatel Petr Morkes nakreslí dětem věnování 
s originálním obrázkem svých hrdinů. Knihy zakoupí-
te na místě. K dispozici jsou i podpisové karty.
 [ R&B Mědílek s.r.o.

14.00

14.00 P601 – PRavé křídLo

Milena Lenderová – autogramiáda
Autorka knih Z dějin české každodennosti a K hříchu 
i k modlitbě.
 [ Nakladatelství Karolinum

14.00 L002 – Levé křídLo

Marcela Mlynářová
Autorka proslulá svým nevšedním humorem a nad-
hledem představí svoji novou knihu Samorostka 
a pohovoří se čtenáři o svých dalších knihách.
 [ Nakladatelství Brána

14.00 L206 – Levé křídLo62
Čáry s Paní Láryfáry
Paní Láryfáry je přítelkyně dětí a odbornice na všech-
ny jejich neduhy. Zná lék na hubatici, čurbesajdu 
nebo lakomici a je s ní ohromná zábava! Přesvědčte 
se sami na autogramiádě s Danou Syslovou a vyhraj-
te audioknížku v naší soutěži!
 [ Tympanum

14.00 L502 – Levé křídLo

František Koukolík – autogramiáda
František Koukolík podepisuje svou novou knihu O li-
dech a životě.
 [ Galén

14.00 L610 – Levé křídLo

Jiří Slíva – RÁDIO STÁLE HLÁSÍ – autogramiáda
Slívův kreslený humor je obvykle postaven na para-
doxu – postavení jinak seriózních a běžných námětů 
do nečekaných kontrastů.
 [ Radioservis, a.s.

14.00 PojízdNÁ kNIHovNa 

 PRoSToR Před PRůMySLovÝM PaLÁceM

Knihovna včera, dnes a zítra – Knihovnická 
divadelní exhibice
Ústřední knihovna Městské knihovny v  Praze slaví 
letos krásných 90 let a to je příležitost, abychom za-
brousili s  divadelním spolkem Vý; do historie této 
impozantní budovy, mrkli se do současnosti a odha-
lili i její budoucnost. Vstup volný.
 [ Městská knihovna v Praze

14.00–14.30 P101 – PRavé křídLo

Vyhlídkové věže a rozhledny – křest mapy
Představení nové mapy.
 [ Kartografie PRAHA a.s.

14.00–14.30 S119 – STředNí HaLa19
Autogramiáda Michaela Köhlmeiera
Autogramiáda rakouského autora Michaela Köhlme-
iera ke knize Dva pánové na pláži. Pořad je součástí 
literárního programu Das Buch – prezentace němec-
ky psané literatury Německa, Rakouska a  Švýcar-
ska.
Tlumočeno: čeština, němčina
 [ Goethe-Institut a Rakouské kulturní fórum v Praze
 S119 – ceNTRaL HaLL
Michael Köhlmeier – signing
Austrian author Michael Köhlmeier will be signing 
copies of his book Two Gentlemen on the Beach. 
This event is a part of the literary programme Das 
Buch, which presents literature written in German 
from Germany, Austria and Switzerland.
Interpreted: Czech, German
 [ Goethe-Institut and Rakouské kulturní fórum v Praze

14.00–14.30 L101 – Levé křídLo

Magda Vášáryová a Iva Brožová – autogramiáda
Autogramiáda hlavních protagonistek knihy Karla 
Hvížďaly – Vlčice: rozhovory s  Magdou Vášáryovou 
a Ivou Brožovou.
 [ Mladá fronta, a.s.
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14.00–14.50 veLkÝ SÁL – STředNí HaLa

Beseda s Karlem Hvížďalou a Karlem 
Schwarzenbergem k novému vydání knihy 
Knížecí život
Uznávaný novinář Karel Hvížďala v doprovodu význač-
ných hostů představí nové vydání své knihy o Karlu 
Schwarzenbergovi.
 [ Euromedia Group

14.00–14.50 SÁL koMIkSů – PRavé křídLo8
Opráski sčeskí historje
Jak vzniká populární český komiks Opráski sčeskí 
historje? Jak pracují zástupci Historickiho ústafu 
a kde berou inspiraci? Odtajní autor svou identitu? 
Přijďte a uvidíte věci. SE STIM SMIŘ!
 [ Nakladatelský dům GRADA

14.00–14.50 
 LITeRÁRNí kavÁRNa – PRavé křídLo (baLkoN vLevo)19
Příběh jedné vyhlazené vesnice
Literární rozhovor s matkou, jejíž rodnou ves vyhladili 
němečtí okupanti, se mění v univerzální úvahu o po-
vaze zla. Debatu s polskou spisovatelkou Annou Jan-
ko o knize Pamatuješ, mami? (Pant 2017) uvádí re-
portér a novinář Josef Pazderka.
Tlumočeno: čeština, polština
 [ Polský institut v Praze
 LITeRaRy café – RIGHT WING (baLcoNy, LefT) 
The story of a village demolished
An interview in writing with a mother whose home 
village was razed to the ground by German occupying 
forces becomes a universal consideration of the na-
ture of evil. Discussion with Polish writer Anna Janko 
about her book A Minor Holocaust (published in 
Czech by Pant, 2017). Moderated by the reporter 
and journalist Josef Pazderka.
Interpreted: Czech, Polish
 [ Polský institut v Praze

14.00–14.50 
 koMoRNí SÁL – PRavé křídLo (baLkoN vLevo)

Grónsko v kostce ledu
Známí cestovatelé a badatelé Alena a Jaroslav Klem-
pířovi znovu představí svůj literárně-historický cesto-
pis Grónsko – Ostrov splněné touhy, který vyšel v mi-
nulém roce ve druhém, rozšířeném vydání. Představí 
ovšem také novou brožuru, která vznikla jako dopro-
vod pro velkou výstavu v  Národním zemědělském 
muzeu, a rovněž připravovanou knihu zaměřenou na 
grónské báje, pohádky a pověsti.
 [ Olympia

14.00–14.50 aUToRSkÝ SÁL – Levé křídLo

Zrzavý Gauguin
V prednáške zaznejú vzácne informácie a nové súvis-
losti spojené s jedinečným maliarom Paulom Gaugui-

nom: Vďaka komu sa jeho diela dostali v roku 1911 
na územie ČSR. Ako ovplyvnil tvorbu Jana Zrzavého. 
Ako ovplyvnil život Vincenta van Gogha…
 [ Mgr. Elena Petrová

14.00–14.50 LaPIdÁRIUM NÁRodNíHo MUzea 

 veLkÝ SÁL19
Leta Semadeni
Autorské čtení a  diskuze se švýcarskou autorkou 
 Letou Semadeni o jejím románu Tamangur. Moderu-
je Radovan Charvát.
Pořad je součástí literárního programu Das Buch –
prezentace německy psané literatury Německa, Ra-
kouska a Švýcarska.
Tlumočeno: čeština, němčina
 [ Švýcarské velvyslanectví
 LaPIdaRIUM of THe NaTIoNaL MUSeUM – LaRGe RooM
Leta Semadeni
Swiss author Leta Semadeni will read from and dis-
cuss her novel Tamangur. Moderated by Radovan 
Charvát. This event is a part of the literary pro-
gramme Das Buch, which presents literature written 
in German from Germany, Austria and Switzerland.
Interpreted: Czech, German
 [ Švýcarské velvyslanectví

14.00–14.50 PavILoN RoSTeMe S kNIHoU 

 PRoSToR Před PRůMySLovÝM PaLÁceM2
Oksana Bula: Zubr si hledá hnízdo
Autorka úspěšné obrázkové knihy Zubr si hledá hníz-
do, ukrajinská ilustrátorka Oksana Bula povede vý-
tvarný workshop inspirovaný světem tukoňů. A  co 
nebo kdo jsou tukoni? Přece tajemné lesní bytosti, 
které okouzlily celý svět.
 [ Nakladatelství Host v rámci kampaně Rosteme s knihou

14.00–14.50 LaPIdÁRIUM NÁRodNíHo MUzea 

 MaLÝ SÁL9
Jaroslav Kalfař – objevování vesmíru jako 
objevování dějin
V českých dějinách se opakuje rytmus osmičkových 
roků a každý si vybaví letopočty 18-38-48-68. Možná 
jsme ale už zapomněli na rok 78, kdy se poprvé 
v  historii vydal do vesmíru kosmonaut, který nebyl 
ani Rus, ani Američan, ale Čechoslovák. Jaroslava 
Kalfaře jeho příběh přivedl na myšlenku porevoluční-
ho vesmírného výzkumníka, pomocí jehož příběhu 
zachycuje i postupnou, a ne vždy snadnou proměnu 
komunistického Československa v demokratickou 
Českou republiku.
 [ Svět knihy, s.r.o. a Praha město literatury

14.00–15.00 
 faNTaSy & ScI-fI – PRavé křídLo58
Legendy českého komiksu
Dva legendární komiksoví scenáristé, kteří přivedli 
několik generací ke sci-fi a ke komiksům jako tako-
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vým. Toman stál u zrození robota Malého boha a hr-
diny Kruana (Příhody Malého boha, Kruanova dobro-
družství aj.). Šorel se více soustředil na vesmírné 
sci-fi jako je např. Vzpoura mozků, Galaxia či Zkáza 
planety Země). Přijďte si poslechnout legendy. Mode-
ruje Vlado Ríša.
 [ XB-1

14.00–15.00 
 PeN kLUbovNa – PRavé křídLo (baLkoN vPRavo)

Markéta Hejkalová: Měj mě rád/a
Román plyne řekou času od začátku dvacátého sto-
letí a v jejích dravých vírech se točí osudy lidí, rodů 
a generací. Odehrává se v několika zemích, vystupu-
jí v něm skutečné i fiktivní postavy a jejich životy se 
nečekaně prolínají.
 [ České centrum Mezinárodního PEN klubu

14.00–15.00 SÁL aUdIokNIH – Levé křídLo6
Hana a její křest
Oblíbený román konečně také jako mluvené slovo! 
O příběhu a vzniku jeho zvukové podoby pohovoří au-
torka Alena Mornštajnová, herečka Lenka Vlasáková 
a  režisérka Jitka Škápíková, které audioknihu také 
slavnostně pokřtí.
 [ OneHotBook /Asociace vydavatelů audioknih

14.00–15.00 L202 – Levé křídLo

Zuzana Koubková, František Niedl 
a Stanislav Češka
Autogramiáda známých českých autorů.
 [ Nakladatelství MOBA

14.00–15.00 L209 – Levé křídLo

Daniel Petr – autogramiáda
 [ Nakladatelství Host

14.00–15.00 L401 – Levé křídLo

Jan Cimický – autogramiáda
Jan Cimický ve svých prozaických příbězích, nejed-
nou spojených s detektivní zápletkou, čerpá z lékař-
ské praxe psychiatra. Je předsedou České sekce 
Asociace autorů detektivní a dobrodružné literatury 
a překládá z francouzštiny.
 [ Nakladatelství Baronet

14.00–15.00 L406 – Levé křídLo

Martin Hilský – autogramiáda
Martin Hilský podepisuje překlady Williama Shake-
speara, které v Atlantisu vycházejí ve dvou řadách, 
vázané česko-anglické a brožované české.
 [ Nakladatelství Atlantis

14.00–15.00 P408 – PRavé křídLo9
Čechoslováci v Gulagu
Jak se občané Československa a  krajané žijící na 
území Sovětského svazu dostávali do soukolí totalit-
ní mašinérie – dvanáct příběhů reprezentujících tra-
gické osudy desetitisíců lidí. Beseda s  autory kni-
hy  –  Janem Dvořákem a  Adamem Hradilkem. 
Moderuje Václav Žmolík.
 [ Česká televize – Edice ČT

14.00–15.30 
 PRofeSNí fÓRUM – PRavé křídLo (baLkoN vLevo)7
Literární překlad v soukolí knižní produkce
Současná diskuse o zvyšování honorářů za umělec-
ký překlad může být smysluplná pouze případě, že 
pro nářky překladatelů budou mít pochopení i všichni 
ostatní z těch, kteří se na vzniku a putování knihy do 
světa podílejí – nakladatel, distributor, knihkupec. 
Proč malí nezávislí nakladatelé platí často větší ho-
noráře než ti velcí? Jaké je zákulisí distributorské 
scény? Proč se některé knihy na knihkupecké pulty 
dostanou a jiné ne? Kolik dostává distributor z každé 
prodané knihy? A jak se žije současným knihkup-
cům? Lze situaci zlepšit navýšením ceny knih nebo 
spíše státní stipendijní podporou literárních překla-
datelů? Respektujeme se navzájem? Nebo se spíše 
přehlížíme? O tom budou diskutovat: překladatel 
Viktor Janiš, šéfredaktorka nakladatelství Plus Mar-
tina Mašínová a autor, nakladatel a předseda Svazu 
českých knihkupců a nakladatelů Martin Vopěnka. 
Moderuje: Terera Semotamová
 [ České literární centrum a Svět knihy, s.r.o.

14.00–15.30 P208 – PRavé křídLo

Halina Pawlowská – Zase zoufalé ženy dělají 
zoufalé věci
Autorské čtení z  knižní předlohy filmové komedie 
Zoufalé ženy dělají zoufalé věci. Jubilejní 30. kniha 
úspěšné humoristky, české spisovatelky Haliny Pa-
wlowské.
 [ Albatros Media a.s.

 MIMO VÝSTAVIŠTĚ

14.00–16.00 PRašNÁ bRÁNa, PRaHa 1 – PRocHÁzka

Radim Kopáč a Josef Schwarz: Praha erotická
Zajímá vás, kam chodil do nevěstinců Franz Kafka? 
Kde fotil své nahé krásky František Drtikol? Co ne-
mravného se šušká o sochách na Nové radnici? Kde 
býval a  co skrýval „záchod sebevrahů“? Anebo co 
pikantního se v historii dělo v okolí Prašné brány? 
Odpovědi nabídne tematická procházka s Radimem 
Kopáčem a  Josefem Schwarzem, autory populární 
publikace Praha erotická, kterou vydalo nakladatel-
ství Academia. Procházka začíná u  Prašné brány 
a končí zhruba po dvou hodinách na Národní třídě.
 [ Nakladatelství Academia a Svět knihy, s.r.o.
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14:45–15:45 TISkÁRNa Na vzdUcHU – HUMbook STaGe

Jak mi vydali knížku
Stát se spisovatelem je sen nejednoho čtenáře. 
Jaké to je, když vám vydají knihu? Jak těžké je najít 
námět, čas na psaní a posléze taky nakladatele? 
A jaká překvapení – pozitivní i negativní – potkala na 
cestě za splěným snem čtveřici talentovaných nováč-
ků naší literární scény? Mladí a nadějní autoři Alžbě-
ta Bílková (Fragment), Pavel Bareš (Host), Anna 
Musilová (YOLI) a Mirka Varáčková (Slovart) na téma 
literárních začátků. Křest knih Alžběty Bílkové a Mir-
ky Varáčkové. Vyhlášení Hvězdy inkoustu.
 [ Svět knihy, s.r.o. a Albatros Media a.s.

15.00

15.00 S101 – STředNí HaLa19
Autogramiáda Anny Janko
Polská spisovatelka podepisuje nový český překlad 
své knihy Pamatuješ, mami? Příběh jedné vyhlazené 
vesnice. Ve spolupráci s nakladatelstvím Pant.
Tlumočeno: čeština, polština
 [ Polský institut v Praze
 S101 – ceNTRaL HaLL
Anna Janko – signing
The Polish writer will be signing copies of the Czech 
translation of her book A Minor Holocaust. In coop-
eration with Pant publishers.
Interpreted: Czech, Polish
 [ Polský institut v Praze

15.00 S205 – STředNí HaLa

Autogramiáda Karla Hvížďaly 
a Karla Schwarzenberga
Autogramiáda u příležitosti nového vydání jeho knihy 
o Karlu Schwarzenbergovi.
 [ Euromedia Group

15.00 L002 – Levé křídLo9
Milan Syruček
Známý historik a reportér představí svou novou kni-
hu Naši prezidenti, která obsahuje dosud nepubliko-
vané fotografie z prezidentského archivu.
 [ Nakladatelství Brána

15.00 L103 – Levé křídLo

Martin Fendrych – autogramiáda
Komentátor a  glosátor serveru Aktuálně.cz vydává 
svou nejnovější knihu Šaman. Román o muži, který 
dokáže předvídat jednání druhých, což před něj 
v době totality staví těžké dilema, jak s touto schop-
ností naložit.
 [ Nakladatelství Práh

15.00 L304 – Levé křídLo

Jiří Žáček: Maličkosti z lásky – autogramiáda
 [ Nakladatelství Šulc – Švarc

15.00 L304 – Levé křídLo

Boris Pralovszký: Nohama napřed – 
autogramiáda
 [ Nakladatelství Šulc – Švarc

15.00 L502 – Levé křídLo

Jan Konopásek a Jiří Plocek – autogramiáda
Jan Konopásek a Jiří Plocek podepisují knihu vzpomí-
nek česko-amerického jazzmana, Jazzová odyssea.
 [ Galén

15.00 L610 – Levé křídLo

Jiří Hošek – autogramiáda
Málokdo se dnešnímu Spojenému království dostal 
tak pod kůži jako zpravodaj Českého rozhlasu Jiří Ho-
šek. Jeho postřehy shrnuje kniha Jiná Británie. Autor 
věnuje pozornost ikonám britského společenského 
života – královské rodině, tenisovému turnaji ve Wim-
bledonu nebo fotbalovým fanouškům.
 [ Radioservis, a.s.

15.00 L808 – Levé křídLo

Desmond Morris
Autor za námi ve svých 90ti letech již nepřiletí, ale 
posílá exkluzivní rozhovor jako dárek ke každé zakou-
pené knize Životy surrealistů na stánku nakladatel-
ství Bourdon. Rádi se s  vámi podělíme o  pocity 
z  krátké přímé zkušenosti s  tímto úctyhodným pá-
nem, autorem mnoha bestsellerů a nespočtu surre-
alistických maleb.
 [ Bourdon, a.s.

15.00–15.30 fÓRUM koMIkSovÝcH aUToRů 

 PRavé křídLo (baLkoN vPRavo)89
Štefánik – kresba Václav Šlajch,  
scénář Gabriela Kyselová a Michal Baláž
Milan Rastislav Štefánik (1880–1919) – politik, ge-
nerál, astronom, vědec, světoobčan a především dob-
rodruh. Organizátor čs. legií a jeden z otců republiky, 
který zemřel předčasně za dodnes nevyjasněných 
okolností. Po jeho stopách se vydává sochař Bohumil 
Kafka, který připravuje velkolepý pomník. Ze setkání 
se Štefánikovými přáteli, spolubojovníky, kolegy, ale 
i milenkami, dává dohromady portrét vnitřně složité, 
rozporuplné a především fascinující osobnosti.
 [ Labyrint
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15.00–15.30 S119 – STředNí HaLa19
Autogramiáda Lety Semadeni
Autogramiáda švýcarské autorky Lety Semadeni ke 
knize Tamangur. Pořad je součástí literárního progra-
mu Das Buch – prezentace německy psané literatury 
Německa, Rakouska a Švýcarska.
Tlumočeno: čeština, němčina
 [  Goethe-Institut a Švýcarské velvyslanectví
 S119 – ceNTRaL HaLL
Leta Semadeni – signing
Swiss author Leta Semadeni will be signing copies 
of her book Tamangur. This event is a part of the lit-
erary programme Das Buch, which presents litera-
ture written in German from Germany, Austria and 
Switzerland.
Interpreted: Czech, German
 [ Goethe-Institut and Švýcarské velvyslanectví

15.00–15.50 LITeRÁRNí SÁL – PRavé křídLo

Mocenská posedlost
Přednáška Františka Koukolíka, autora knih o moz-
ku, sebeuvědomování a  evolučních souvislostech 
ovlivňujících lidskou existenci.
 [ Nakladatelství Karolinum

15.00–15.50 
 SÁL koMIkSů – PRavé křídLo89
Totální nasazení
Tři komiksové příběhy podle skutečných událostí. Tři 
příběhy žen, které se nikdy nesetkaly, a přece jejich 
životy spojuje podobná zkušenost – pracovní lágr. 
Komiks projektu Paměti národa přijdou v  diskusi 
představit scénáristé Tomáš Hodan a Ondřej Nezbe-
da a výtvarníci Petra Josefina Stibitzová, Karel Osoha 
a Tomáš Kučerovský.
 [ Post Bellum a Svět knihy, s.r.o.

15.00–15.50 
 LITeRÁRNí kavÁRNa – PRavé křídLo (baLkoN vLevo)

Mramor a granit
Praha v čase vrcholiaceho stalinizmu. Torzá plastík 
Matyáša Bernarda Brauna, geniálneho barokového 
sochára, sú pre mladú reštaurátorku Barboru príleži-
tosťou presunúť sa z  tiesnivej reality diktatúry do 
snového surreálneho sveta vrcholiaceho baroka. 
Český preklad knihy Mramor a  granit predstaví jej 
autor Dušan Šimko v rozhovore s prekladateľom kni-
hy Ľubomírom Machalom.
 [ Literárne informačné centrum

15.00–15.50 
 koMoRNí SÁL – PRavé křídLo (baLkoN vLevo)9
Alena Mornštajnová: Hana
Ve svém nejnovějším románu autorka zpracovává 
pohnuté osudy židovské rodiny inspirované skutečný-
mi událostmi. Kniha se stala opravdovým fenomé-

nem – pyšní se velkolepým recenzním portfoliem 
a  ovládla nejen žebříčky prodejů, ale také sociální 
sítě. Pořadem provází Miroslav Balaštík.
 [ Nakladatelství Host

15.00–15.50 aUToRSkÝ SÁL – Levé křídLo5
Tajemství prokletého drakkaru
Jaké temné tajemství skrývá potopený drakkar? Je 
opravdu pouze plný zlata? Pravdu odhalí drsní vikin-
ští válečníci v čele s hlavním hrdinou Haraldem. Str-
hující fantasy román Martina Sládka Hladová smeč-
ka pokřtí – za účasti skutečných Vikingů – spisovatel 
Jaroslav Mostecký, mj. autor kultovní trilogie Vlčí věk.
 [ Mystery Press

15.00–15.50 LaPIdÁRIUM NÁRodNíHo MUzea 

 veLkÝ SÁL19
António Lobo Antunes: 20. století 
proměnilo hrdiny v uprchlíky
António Lobo Antunes, génius hutné a hluboké prózy, 
si klade otázky spojené s kolonizací a dekolonizací, 
slávou a  porážkou, národní a  osobní identitou. 
V jeho postmoderním „karnevalu“ Návrat karavel se 
národní hrdinové, objevitelé 16. století, vracejí do 
své vlasti jako uprchlíci poté, co někdejší kolonie zís-
kaly nezávislost. Moderátor: Silvie Špánková.
Tlumočeno: čeština, portugalština
 [ Svět knihy, s.r.o., Garamond a Velvyslanectví Portugalské 
republiky

 LaPIdaRIUM of THe NaTIoNaL MUSeUM – LaRGe RooM
António Lobo Antunes: The 20th century 
changed heroes into refugees
A genius of dense, deep prose António Lobo An-
tunes addresses questions of colonization and de-
colonization, glory and defeat, national and personal 
identity. In his postmodern “carnival” The Return of 
the Caravels national heroes of 16th-century explora-
tion come back to their homeland as refugees after 
former colonies gain independence. Speaker: 
António Lobo Antunes; moderator: Silvie Špánková.
Interpreted: Czech, Portuguese
 [ Svět knihy, s.r.o., Garamond and Velvyslanectví Portugalské 
republiky

15.00–15.50 PavILoN RoSTeMe S kNIHoU 

 PRoSToR Před PRůMySLovÝM PaLÁceM2
Jan Sovák: Příběh života – uvedení knihy
Fascinující vývoj života na naší planetě od nepatr-
ných jednobuněčných organismů v  prekambrických 
mořích přes obrovské dinosaury až po savce a Homo 
sapiens v  nové knize světoznámého paleoartisty 
Jana Sováka, Příběh života.
 [ Nakladatelství Slovart, s.r.o. v rámci kampaně Rosteme 
s knihou
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15:00–16:00 SÁL faNTaSy a ScI-fI5
Vzpomínka na Jana Kantůrka a poslech 
audioknihy Zeměplocha
Terry Pratchett, autor Úžasné Zeměplochy, miloval 
Českou republiku. Měl zde totiž jeden ze svých nej-
větších klubů a hlavně tady měl geniálního překlada-
tele, Jana Kantůrka. Díky péči Pavla Koutského vyšla 
před lety v ČR série audioknih namluvená Janem 
Kantůrkem. Přijďte si ho připomenout ve vzpomín-
kách lidí, kteří ho dobře znali, a přitom si i poslech-
nout Honzův nezaměnitelný přednes audioknihy 
Úžasná Zeměplocha.
 [ XB-1

15.00–16.00 
 PeN kLUbovNa – PRavé křídLo (baLkoN vPRavo)

Peter Gehrisch: Břemeno paměti a Jurij Chěžka: 
Konec poezie malé komůrky
Básník a  překladatel Milan Hrabal představí první 
český výbor z poezie německého básníka, spisovate-
le, překladatele a  vydavatele Petera Gehrische 
a  také první český výbor z  poezie lužickosrbského 
básníka Jurije Chěžky, který v Praze zahájil studium 
bohemistiky, germanistiky a sorabistiky.
 [ České centrum Mezinárodního PEN klubu

15.00–16.00 SÁL aUdIokNIH – Levé křídLo6
Nebojte se klasiky aneb Hudební škola na CD
Nové přírůstky do úspěšné edice – opera Don Gio-
vanni a 4 CD o hudebních nástrojích. Režiséři Jan 
Jiráň a  Klára Boudalová s  herci budou vyprávět 
o tom, jak přiblížit dětem operní příběh nebo je nad-
chnout pro housle či klavír.
 [ Radioservis, a.s. /Asociace vydavatelů audioknih

15.00–16.00 L001 – Levé křídLo

Grónsko v kostce ledu podruhé
Známí cestovatelé a badatelé Alena a Jaroslav Klem-
pířovi znovu představí svůj literárně-historický cesto-
pis Grónsko – Ostrov splněné touhy, který vyšel v mi-
nulém roce ve druhém, rozšířeném vydání. Představí 
ovšem také novou brožuru, která vznikla jako dopro-
vod pro velkou výstavu v  Národním zemědělském 
muzeu, a rovněž připravovanou knihu zaměřenou na 
grónské báje, pohádky a pověsti. Součástí bude také 
vědomostní kvíz o drobné ceny.
 [ Olympia

15.00–16.00 L101 – Levé křídLo

Kateřina Janouchová a Marta Kučíková – 
autogramiáda
Autogramiáda švédsky publikující spisovatelky a novi-
nářky českého původu Kateřiny Janouchové nejen 
k nové knize Únos do světa stínů a spisovatelky „bloger-
ky roku“ Marty Kučíkové ke knize Italské jednohubky.
 [ Mladá fronta, a.s.

15.00–16.00 L108 – Levé křídLo

Václav Cílek, Tomáš Just a Zdenka Sůvová 
autogramiáda
Kniha Voda a krajina představuje návod, jak k vodě 
přistupovat i v čase očekávaných klimatických změn, 
a to i s malými finančními náklady. Za kolektiv autorů 
ji budou na stánku nakladatelství Dokořán podepiso-
vat Václav Cílek, Tomáš Just a Zdenka Sůvová.
 [ Nakladatelství Dokořán

15.00–16.00 L202 – Levé křídLo

Alena Jakoubková a Hana Marie Körnerová
Autogramiáda českých autorek.
 [ Nakladatelství MOBA

15.00–16.00 L301 – Levé křídLo8
Opráski sčeskí historje – autogramiáda JAZe
Zveme Vás na autogramiádu JAZe a Oprásků sčeskí 
historje.
 [ Nakladatelský dům GRADA

15.00–16.00 L402 – Levé křídLo

Marek Hladký a Jitka Hladká – autogramiáda
Spoluautoři Marek a Jitka Hladkých budou podepiso-
vat svůj úspěšný krimi román s hororovými prvky 
Causa mortis.
 [ Nakladatelství Epocha, s.r.o.

15.00–16.00 L406 – Levé křídLo

Ivan Klíma – autogramiáda
Ivan Klíma podepisuje knihu povídek Moje zlatá ře-
mesla.
 [ Nakladatelství Atlantis

15.00–16.00 P001 – PRavé křídLo

Petra Martišková a Hana Hindráková 
autogramiáda
Populární autorky nakladatelství Alpress budou po-
depisovat své knihy.
 [ Alpress

15.00–16.00 P408 – PRavé křídLo

Nahoru a dolů Hedvábnou stezkou
Autogramiáda ke knize dvou nadšených skialpinis-
tů  – advokáta Karla Svobody a  horolezce Martina 
Šťourače – o  jejich osmiměsíčním dobrodružném 
putování podél tzv. Hedvábné stezky, od Jadranu až 
do Nepálu po vrchol osmitisícovky Manaslu. Moderu-
je Jana Havrdová.
 [ Česká televize – Edice ČT
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15.00–16.20 veLkÝ SÁL – STředNí HaLa53
Předávání Cen Akademie science-fiction, 
fantasy a hororu
Dvacátý třetí 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 2017. 
Ceny předají významné osobnosti jednotlivých žánrů.
 [ Akademie science fiction, fantasy a hororu

15.30 S101 – STředNí HaLa1
Autogramiáda Elżbiety Cherezińské
Přeneste se do raného středověku s autorkou histo-
rického detektivního románu Hra o kosti a v doprovo-
du kapely Euphorica!
Tlumočeno: čeština, polština
 [ Polský institut v Praze a ARGO
 S101 – ceNTRaL HaLL
Elżbieta Cherezińska – signing
Travel to the Early Middle Ages with the author of the 
historical detective novel Bone Game accompanied 
by the band Euphorica.
Interpreted: Czech, Polish
 [ Polský institut v Praze and ARGO

15.30–16.00 fÓRUM koMIkSovÝcH aUToRů 

 PRavé křídLo (baLkoN vPRavo)85
Super Spellsword Sága – kresba  
a scénář Nikkarin
Konverzační komiksová komedie z fantasy prostředí, 
kde je kouzelnický řád konfrontován s nebezpečnou 
Magickou koblihou nekonečna. Dva vybraní čarodějo-
vé, Klerenc a Eliot, jsou vysláni najít tzv. časomága, 
který jako jediný může koblihu sníst, aniž by způsobi-
la konec světa. Jejich cesta je však dlouhá a kompli-
kovaná. Při svém pátrání navštíví elfí hipsterskou 
kavárnu, hřbitov uprostřed temných hvozdů, prastaré 
bitevní pláně či kouzelnickou akademii pro čarodějky.
 [ Labyrint

15.30–16.30 P208 – PRavé křídLo

Beseda Současná česká detektivka – Zdenka 
Hamerová, Jirka Březina, Míša Klevisová
Trio největších osobností současné české detektivky 
v besedě o tomto populárním literárním žánru, jeho 
tvorbě, vývoji a budoucnosti.
 [ Albatros Media a.s.

16.00

16.00 S118 – STředNí HaLa1
António Lobo Antunes – autogramiáda
Známý portugalský spisovatel António Lobo Antunes 
bude podepisovat svoji knihu Návrat karavel.
Tlumočeno: čeština, portugalština
 [ Svět knihy s.r.o., Garamond a Velvyslanectví Portugalské republiky

S118 – Central hall
António Lobo Antunes – signing
The famous Portuguese writer António Lobo Antunes 
will be signing copies of his book The Return of the 
Caravels.
Interpreted: Czech, Portuguese
 [ Svět knihy s.r.o., Garamond and Velvyslanectví Portugalské 
republiky

16.00 L002 – Levé křídLo

Olga Krumlovská
Hvězda ezoterické scény představí svou novou knihu 
horoskopů a odpoví na dotazy čtenářů.
 [ Nakladatelství Brána

16.00 L502 – Levé křídLo

Kristina Höschlová – autogramiáda
Kristina Höschlová podepisuje svoji knihu Lékařem 
mezi nebem a horami.
 [ Galén

16.00 P601 – PRavé křídLo

František Koukolík – autogramiáda
Autor publikace Mocenská posedlost.
 [ Nakladatelství Karolinum

16.00 PojízdNÁ kNIHovNa 

 PRoSToR Před PRůMySLovÝM PaLÁceM

Knihovna včera, dnes a zítra – Knihovnická 
divadelní exhibice
Ústřední knihovna Městské knihovny v  Praze slaví 
letos krásných 90 let a to je příležitost, abychom za-
brousili s  divadelním spolkem Vý; do historie této 
impozantní budovy, mrkli se do současnosti a odha-
lili i její budoucnost. Vstup volný.
 [ Městská knihovna v Praze

16.00–16.30 fÓRUM koMIkSovÝcH aUToRů 

 PRavé křídLo (baLkoN vPRavo)89
Návrat Krále Šumavy: Na čáře – kresba Karel 
Osoha, scénář Ondřej Kavalír a Vojtěch Mašek
První díl komiksové trilogie na motivy románového 
bestselleru Davida Jana Žáka Návrat Krále Šumavy. 
Je pár let po válce a Šumava připomíná divoký zá-
pad, zemi nikoho, eldorádo dobrodruhů, tajných 
agentů, pašeráků a převaděčů. Neklidný rajon esen-
báků a pohraničníků, kteří se snaží nastolit pravidla 
nového režimu. Jako magnet přitahuje dramatické 
osudy. Ale jeden se z nich vymyká. Josef Hasil nejpr-
ve pomáhá střežit hranice v uniformě Sboru národní 
bezpečnosti, aby se po únoru 1948 stal jeho nejobá-
vanějším soupeřem.
 [ Labyrint
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16.00–16.50 LITeRÁRNí SÁL – PRavé křídLo

Trol
Čoraz nástojčivejší problém internetového trollingu, 
falošných online identít a šírenia tzv. „fake news“ je 
v  centre pozornosti najnovšieho románu Michala 
Hvoreckého, v ktorom prijme mladý muž lákavú ponu-
ku stať sa plateným internetovým trolom, no rýchlo 
zistí, že vo vojne príbehov niet víťazov.
 [ Literárne informačné centrum

16.00–16.50 SÁL koMIkSů – PRavé křídLo8
Nejpopulárnější komiksy nesou jméno „manga“
Japonské komiksy se i u nás stávají čím dál silněj-
ším fenoménem. Čím čtenáře tak přitahují? Proč se 
prodávají v  milionových nákladech a  vznikají podle 
nich animované filmy a seriály? A co je momentálně 
to zásadní, co hýbe manga světem?
 [ Nakladatelství CREW a Svět knihy, s.r.o.

16.00–16.50 
 LITeRÁRNí kavÁRNa – PRavé křídLo (baLkoN vLevo)18
Čtivé dějiny: od historického románu ke komiksu
Jak zůstat věrný historickým faktům a vyprávět záro-
veň zajímavý příběh? Diskutují Elżbieta Cherezińská, 
jedna z nejpopulárnějších autorek historických romá-
nů v Polsku, které vyšla česky kniha Hra o kosti (Argo 
2017), a Zdeněk Ležák, autor historických komiksů 
a šéfredaktor časopisu ABC.
Tlumočeno: čeština, polština
 [ Polský institut v Praze

16.00–16.50 
 koMoRNí SÁL – PRavé křídLo (baLkoN vLevo)

Člověk ve zdraví i v nemoci. Podpora zdraví 
a prevence nemocí ve stáří
Přednáška Libuše Čeledové, spoluautorky stejno-
jmenné publikace.
 [ Nakladatelství Karolinum

16.00–16.50 aUToRSkÝ SÁL – Levé křídLo8
Molière
Druhý svazek ediční řady Největší dramatici věnovaný 
Francii v 17. století slovem a obrazem představí Re-
náta Fučíková. Formou komiksu převyprávěla pět 
nejznámějších Molièrových komedií a  přidala dvě 
dramata od Moliérových současníků, Jeana Racina 
a Pierra Corneille. Převyprávěné hry autorka doplnila 
historickými vstupy a bohatě ilustrovala.
 [ Vyšehrad

16.00–16.50 LaPIdÁRIUM NÁRodNíHo MUzea 

 veLkÝ SÁL1
Thriller jako literární žánr
Nejoblíbenějším literárním žánrem současnosti je 
thriller. Někdy ale bývá kritizován coby žánr právě jen 

oblíbený, a nikoliv literární. Není to ale jen přehlíživé 
pozérství? Nesdělují thrillery to samé, co všechna 
ostatní literatura jen s použitím jiných nástrojů?
Účinkují: Robin Cook, Dror Mišani a Jozef Karika.
Tlumočeno: čeština, angličtina
 [ Svět knihy, s.r.o.
 LaPIdaRIUM of THe NaTIoNaL MUSeUM – LaRGe RooM
The thriller as literary genre
The most popular literary genre today is the thriller. 
Yet it is often talked down as being only popular, not 
literary. But is this not ignorance and pretension? 
Does not the thriller say the same things as any 
other genre of literature but with different tools?
Speakers: Robin Cook, Dror Mishani and Jozef Kari-
ka.
Interpreted: Czech, English
 [ Svět knihy, s.r.o.

16.00–16.50 LaPIdÁRIUM NÁRodNíHo MUzea 

 MaLÝ SÁL1
Taňa Maljarčuk: Ukrajina, davaj, Ukrajina
Číst povídky Tani Maljarčuk je jako smát se s oparem 
– trochu to bolí, přesto je to smích. Autorské čtení 
a  debata s  čelní představitelkou střední generace 
ukrajinských spisovatelek.
Tlumočeno: čeština, ukrajinština
 [ Svět knihy, s.r.o., Větrné mlýny a Velvyslanectví Ukrajiny
 LaPIdaRIUM of THe NaTIoNaL MUSeUM – SMaLL RooM
Tanya Malyarchuk: Ukrajina, davaj, Ukrajina
Reading the short stories of Tanya Malyarchuk is like 
smiling with a  cold sore – it hurts a  little, but the 
laughter is there. Reading by and discussion with 
the author, a representative of the middle generation 
of Ukrainian writers. Moderated by Alexey Sevruk.
Interpreted: Czech, Ukrainian
 [ Svět knihy, s.r.o., Větrné mlýny and Velvyslanectví Ukrajiny

16.00–16.50 PavILoN RoSTeMe S kNIHoU 

 PRoSToR Před PRůMySLovÝM PaLÁceM8
Turnaj s tvůrci karetní hry Opráski sčeskí 
historje
Přijďte se naučit hrát novou karetní hru Opráski 
sčeskí historje a poměřit své síly na karetním turnaji. 
Na nejlepší hráče čekají skvělé ceny.
 [ Nakladatelský dům GRADA

16.00–17.00 faNTaSy & ScI-fI – PRavé křídLo5
Osudný konvoj Františka Novotného
Zúčastněte se autorského pořadu o  vzniku knihy 
Osudný konvoj. Námořní kapitán a spisovatel Franti-
šek Novotný vypráví nejen své vlastní mořské příbě-
hy, ale i příběh své knihy. Ruská loď Oněga, záhadný 
stolní orloj a neznámá kráska. Co víc si přát? Mode-
ruje Richard Klíčník.
 [ ARGO
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16.00–17.00 
 PRofeSNí fÓRUM – PRavé křídLo (baLkoN vLevo)7
Aktuální problémy a novinky v autorském právu
Přednáška JUDr. Filipa Růzhy je určena především 
autorům, kterým pomůže zorientovat se v aktuálních 
otázkách autorského práva.
 [ České literární centrum a Svět knihy, s.r.o.

16.00–17.00 
 PeN kLUbovNa – PRavé křídLo (baLkoN vPRavo)

Saša Stojanovič: Svár
Autor se jako ošetřovatel v řadách srbské armády 
zúčastnil kosovské války, která mu přinesla řadu 
otřesných zážitků, jež zpracoval ve třech desítkách 
zpovědí aktérů z nejrůznějších sociálních a profes-
ních vrstev. Odkrývá nejen hrůzy a nesmyslnost vál-
ky, nýbrž i neradostné poměry obyčejného života. 
Knihu vydalo nakladatelství Dauphin.
 [ České centrum Mezinárodního PEN klubu

16.00–17.00 
 SÁL aUdIokNIH – Levé křídLo65
Sci-fi audioknihy od Tympana
Esence toho nejlepšího ze žánru sci-fi. Sci-fi oteví-
rá  nové dimenze a  možnosti zvuku a  intepretace. 
Přijďte si popovídat s tvůrci o specifikách ztvárnění 
fikčních světů. Jaká jsou jejich úskalí a v čem oteví-
rají jedinečný prostor tvůrcově i posluchačově fanta-
zii?
 [ Tympanum /Asociace vydavatelů audioknih

16.00–17.00 L605 – Levé křídLo

Jiří Slíva – autogramiáda
Ilustrátor Jiří Slíva podepisuje knihy finského humo-
risty Arta Paasilinny – novinky Chraň nás Pánbůh 
před Finem a Tři chlupatá zvířata, dále Nejdelší cho-
bot ve Finsku, Komu není shůry dáno, dlouho duchem 
nebude aj.
 [ Nakladatelství Hejkal

16.00–17.00 L001 – Levé křídLo

Setkání s krásnou literaturou
Olympia není spojena pouze se sportem a dětskou 
literaturou, ale také s  beletrií. Své nové knihy zde 
představí známý psychiatr a spisovatel Jan Cimický, 
zpěvák a herec divadla Semafor Jiří Štědroň a reži-
sér, scénárista a tiskový mluvčí ČSBS Vladislav Ku-
čík. Akce bude doprovázena promítáním.
 [ Olympia

16.00–17.00 L301 – Levé křídLo2
Střevíček Škrpálek – Petra Svoboda
Když malá Ráchel objeví na půdě staré botky, netuší, 
že našla rodinný poklad. Škrpálky ji dostanou z kaž-
dého nebezpečí a naučí ji spoustu věcí. Kniha psaná 

původně pro autorčinu dceru je prodchnuta dobro-
družstvím a láskou k rodině.
 [ Nakladatelský dům GRADA

16.00–17.00 L209 – Levé křídLo

Alena Mornštajnová – autogramiáda
 [ Nakladatelství Host

16:00–17:30 TISkÁRNa Na vzdUcHU – HUMbook STaGe

Kovy o všem
Jeden z nejoblíbenějších českých youtuberů na Hum-
book Stage? Ovšem! Prozradí i to, co v jeho knize 
nebylo? Ovšem! A bude se pak podepisovat? Ov-
šem!!! Hodinka a půl s Kovym bude prostě o všem…
 [ Svět knihy, s.r.o. a Albatros Media a.s.

16.30 L003 – Levé křídLo

Jan Sovák – autogramiáda
Autor bude podepisovat svou knižní novinku Příběh 
života.
 [ Nakladatelství Slovart, s.r.o.

16.30–17.00 fÓRUM koMIkSovÝcH aUToRů 

 PRavé křídLo (baLkoN vPRavo)8
Komiksová cena Muriel
Muriel je jedna z nejkrásnějších postav českého ko-
miksu. Půvabná, leč nikterak křehká kráska z pera 
Káji Saudka. Zároveň se jedná o prestižní české oce-
nění, které se od roku 2007 každoročně udílí v dese-
ti kategoriích kvalitním domácím i překladovým ko-
miksovým dílům, autorům a dalším tematicky blízkým 
projektům.
 [ Seqence a Labyrint

16.30–17.30 P208 – PRavé křídLo

Miroslav Macek – Saturnin se vrací 
a 3× na horké stopě
Proč se rozhodl napsat pokračování legendárního 
Saturnina? Kterou postavu z  Jirotkova slavného ro-
mánu má nejraději? Jaké knihy chystá? Na to i mno-
hem více se můžete zeptat spisovatele, lékaře 
a bonvivána Miroslava Macka.
 [ Albatros Media a.s.

17.00

17.00 P601 – PRavé křídLo

Libuše Čeledová a Dana Zátopková – křest
Uvedení publikace Člověk ve zdraví i v nemoci. Podpo-
ra zdraví a  prevence nemocí ve stáří. Knihu pokřtí 
paní Dana Zátopková.
 [ Nakladatelství Karolinum
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17.00 L002 – Levé křídLo

Pavel Hénik
Autor románu Manekýni, který se odehrává ve světě 
módy, představí čtenářům svou knihu a obeznámí je 
s prostředím, které ho inspirovalo.
 [ Nakladatelství Brána

17.00–17.50 veLkÝ SÁL – STředNí HaLa10
Avraham B. Jehošua – legenda izraelské 
literatury
Jeden z prvních izraelských autorů, kteří se odklonili 
od výhradně sociálních a politických témat a zaměřili 
se na individuální a rodinné aspekty života. Za své 
romány získal mnohá ocenění a pravidelně bývá no-
minován na Nobelovu cenu za literaturu.
Tlumočeno: čeština, angličtina
 [ Svět knihy, s.r.o. a Velvyslanectví Státu Izrael
 LaRGe THeaTRe – ceNTRaL HaLL
Abraham B. Yehoshua: Legend of Israeli 
literature
One of the first Israeli authors to distance himself 
from purely social and political subjects and to treat 
individual and family aspects of human existence. 
He has received numerous prizes for his novels. He 
is a regular nominee for the Nobel Prize in Literature. 
Interpreted: Czech, English
 [ Svět knihy, s.r.o. and Velvyslanectví Státu Izrael

17.00–17.50 
 LITeRÁRNí SÁL – PRavé křídLo19
Můj tank – prezentace knihy 
maďarského spisovatele Viktora Horvátha
Dětinsky naivní vyprávění mladého maďarského nad-
poručíka tankisty nás uvádí do atmosféry a událostí 
roku 1968 až do srpnové okupace, kdy za poněkud 
tragicko-komických událostí obsadí se svojí tankovou 
jednotkou Levice. Autor za svůj první román Turecké 
zrcadlo (česky 2017, Větrné mlýny) dostal v roce 2012 
Cenu Evropské unie za literaturu. Vydává nakladatel-
ství Větrné mlýny v  překladu Simony Kolmanové. Za 
účasti autora a překladatele. Moderuje Jan M. Heller.
Tlumočeno: čeština, maďarština
 [ Maďarský institut Praha, Větrné mlýny
 LITeRaRy THeaTRe – RIGHT WING
My Tank – a novel by Hungary’s Viktor Horváth
The childish, naïve narrative of a  young Hungarian 
first lieutenant and tank-crew member, this work 
evokes the atmosphere and events of 1968 before 
the August occupation, when, in rather tragi-comic 
circumstances, he and his unit occupy Levice. In 
2012, Viktor Horváth’s first novel Turkish Mirror (pub-
lished in Czech in Simona Kolmanová’s translation 
by Větrné mlýny, 2017) was awarded the European 
Union Prize for Literature. With the author and the 
translator. Moderated by Jan M. Heller.
Interpreted: Czech, Hungarian
 [ Maďarský institut Praha, Větrné mlýny

17.00–17.50 SÁL koMIkSů – PRavé křídLo8
Znovuzrození hrdinů DC
Batman, Wonder Woman, Flash… Ti všichni prošli 
změnami a teď se vrací na komiksové stránky v plné 
síle. O  největší komiksové události posledních let 
a zároveň i největším českém komiksovém projektu 
vypráví Petr Litoš a  Jiří Pavlovský z  nakladatelství 
Crew.
 [ Nakladatelství CREW a Svět knihy, s.r.o.

17.00–17.50 fÓRUM koMIkSovÝcH aUToRů 

 PRavé křídLo (baLkoN vPRavo)8
Karel Jerie: Candide
Beseda k příležitosti vydání závěrečného dílu komik-
sové trilogie Candide s ukázkami originálních kreseb 
a nahlédnutím do zákulisí jeho vzniku.
 [ BB art

17.00–17.50 
 LITeRÁRNí kavÁRNa – PRavé křídLo (baLkoN vLevo)

Beseda nad novou přílohou Literárek
O divadle na stránkách Literárních novin s režisérem 
a hercem Janem Kačerem.
 [ Literární noviny

17.00–17.50 
 koMoRNí SÁL – PRavé křídLo (baLkoN vLevo)9
Ze života čs. legionářů
O málo známých skutečnostech ze života legionářů 
nejen v Rusku v letech 1914–1920 a o edici pamětí 
legionářů vydávané Čs. obcí legionářskou a Naklada-
telstvím Epocha.
 [ Nakladatelství Epocha, s.r.o.

17.00–17.50 aUToRSkÝ SÁL – Levé křídLo

Zlomený král
Beseda s  antropologem, cestovatelem a  mladým 
spisovatelem Františkem Kalendou, autorem detek-
tivní série z doby Karla IV. Jak ve svých románech (již 
vyšlo Vraždy ve znamení hvězdy, Zlomený král) propo-
juje historické vědomosti s autorskou fantazií?
 [ Vyšehrad

17.00–17.50 LaPIdÁRIUM NÁRodNíHo MUzea 

 veLkÝ SÁL9
Patrik Ouředník: Europeana a autorské čtení 
o konci světa, který se prý nekonal…
Europeana je celosvětově nejpřekládanější českou 
knihou, ale jak vlastně Patrik Ouředník zúčtoval 
s 20. stoletím a všemi jeho klišé? Renomovaný au-
tor bude také předčítat, poprvé v češtině, úryvky ze 
své francouzské knihy La fin du monde n’aurait pas 
eu lieu (Konec světa se prý nekonal). Moderátor: Ra-
dim Kopáč.
 [ Svět knihy, s.r.o.
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17.00–17.50 PavILoN RoSTeMe S kNIHoU 

 PRoSToR Před PRůMySLovÝM PaLÁceM28
Galerie Villa Pellé – Malý Mikuláš v komiksu
Z výstavy ve Ville Pellé dorazí na návštěvu malý roš-
ťák Mikuláš a jeho kamarádi! Seznamte se se zlobi-
vým Albínem, šprtem Celestýnem, gurmánem Vende-
línem a dalšími kluky z této známé party – na tvůrčích 
dílnách s ilustracemi legendárního kreslíře a ilustrá-
tora Jeana-Jacquese Sempého (pro děti všech věko-
vých kategorií).
 [ Galerie Villa Pellé v rámci kampaně Rosteme s knihou

17.00–18.00 faNTaSy & ScI-fI – PRavé křídLo5
Druhá sezona Kladiva na čaroděje startuje
Druhá sezona oblíbené série akční urban fantasy je 
připravena… Představení antologie O krok před pek-
lem a diskuze s autory série o minulosti, současnos-
ti a  hlavně budoucnosti party netradičních hrdinů. 
Účinkují Jiří Pavlovský, Darek Šmíd, Martin D. Antonín, 
Jakub Mařík a další. Moderuje Pavlína Kajnarová.
 [ Nakladatelství Epocha, s.r.o.

17.00–18.00 SÁL aUdIokNIH – Levé křídLo6
Eliška Přemyslovna
Představení 1. dílu zvukových adaptací trilogie histo-
rických románů populární spisovatelky Hany Whitton. 
Pořad se zvukovými ukázkami za účasti autorky 
i tvůrců audioknihy uvádí vydavatelství AudioStory.
 [ AudioStory /Asociace vydavatelů audioknih

17.00–18.00 
 PRofeSNí fÓRUM – PRavé křídLo (baLkoN vLevo)7
Co teď? Co dál? Diskuze nestátních  
literárních organizací
Před několika lety proběhla v souvislosti se vznikem 
Asociace spisovatelů diskuze o tom, co mohou 
a  mají zastávat profesní organizace spisovatelů. 
V jaké kondici se nacházejí tyto organizace v součas-
nosti? Změnilo se jejich fungování či vize? Do disku-
ze byli pozváni zástupci PEN klubu, Obce spisovate-
lů, Asociace spisovatelů a Obce překladatelů.
 [ České literární centrum a Svět knihy, s.r.o.

17.30–18.30 L001 – Levé křídLo

Jan Žáček o svých knihách
Velmi produktivní spisovatel a scénárista Jan Žáček 
představí několik svých nových knih z žánru literatury 
pro děti a mládež a detektivní literatury. Hovořit bude 
také o svých knihách Vraždy české, Dokud se nevrátí, 
Nenávist, Zelená mafie a dalších.
 [ Olympia

17.30–18.30 P208 – PRavé křídLo

Velmi osobní kniha o zdraví
Uznávaná a veřejně známá specialistka na zdravý ži-
votní styl napsala knihu o  tom, jak skloubit péči 
o sebe, o rodinu a taky o tom, jak zvládat mimo jiné 
třeba chuť na čokoládu. Jednoduchý návod opepřila 
svým osobním příběhem, který vypráví o její cestě za 
zdravím. Na otázky, jak se vyhnout vlastnímu alibis-
mu, bude odpovídat Margit Slimáková.
 [ Albatros Media a.s.

18.00

18.00 S203 – STředNí HaLa19
Viktor Horváth – autogramiáda
Tlumočeno: čeština, maďarština
 [ Maďarský institut Praha, Větrné mlýny
 S203 – ceNTRaL HaLL
Viktor Horváth – signing
Interpreted: Czech, Hungarian
 [ Maďarský institut Praha, Větrné mlýny

18.00 S201 – STředNí HaLa10
Avraham B. Jehošua – autogramiáda
Tlumočeno: čeština, hebrejština
 [ Svět knihy, s.r.o. a Velvyslanectví Státu Izrael
 S201 – ceNTRaL HaLL
Abraham B. Yehoshua – signing
Interpreted: Czech, Hebrew
 [ Svět knihy, s.r.o. and Velvyslanectví Státu Izrael

18.00–18.50 veLkÝ SÁL – STředNí HaLa1
Kvantové unášení. Umění a věda na pozadí 
léčení
V čem je kvantové unášení jiné než takzvané léčitel-
ské techniky? Je to efektivní, vědecký proces, který 
zvládnou dokonce malé děti. Nevyvolává mystické 
energie, ale posiluje a obnovuje tělu vlastní hojivou 
schopnost. Některé z výhod kvantového unášení: 
snižuje stres, negativní emoce a úzkost, snižuje krev-
ní tlak, zlepšuje hladinu krevního cukru a kortisolu. 
Poznejte Dr. Franka Kinslowa a přesvědčíte se, jak 
jednoduché a efektivní je léčení pomocí metody 
kvantového unášení.
Tlumočeno: čeština, angličtina
 [ Nakladatelství Anag
 LaRGe THeaTRe – ceNTRaL HaLL
Quantum Entrainment. The Art and Science 
of Healing
How is QE different from so-called healing tech-
niques? It is an effective scientific process that even 
children can do. It doesn‘t invoke mystical energies 
but strengthens and revitalizes your body’s own in-
born healing ability. Some benefits of QE: reduced 
stress, negative emotions and anxiety, lowers high 
blood pressure, increased insulin resistence and re-
duced cortisol. Meet with Dr. Frank Kinslow and see 
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how simple and effective healing with QE can be.
Interpreted: Czech, English
 [ Nakladatelství Anag

18.00–18.50 SÁL koMIkSů – PRavé křídLo8
Komiks 18+ aneb Komiksová erotika
Richard Klíčník (Argo) a Petr Litoš (CREW) se pokusí 
odpovědět na otázku, kde je v komiksu hranice mezi 
uměním a „pouhou“ erotikou. Na pomoc si vezmou 
díla autorů jako je Milo Manara či Alejandro Jodo-
rowsky.
 [ Svět knihy, s.r.o., Crew a ARGO

18.00–18.50 
 LITeRÁRNí kavÁRNa – PRavé křídLo (baLkoN vLevo)

O psaní…
Křest knihy a beseda O psaní… dětí i dospělých. Na 
dotazy odpovídají známí čeští spisovatelé a také ka-
nadský autor Denis Thériault. Besedu vede zkušená 
lektorka tvůrčího psaní a ředitelka literární agentury 
Mám TALENT, Markéta Dočekalová.
 [ MÁM TALENT nakladatelství, s.r.o.

18.00–19.00 faNTaSy & ScI-fI – PRavé křídLo5
Byl jsem mladistvým intelektuálem – projekce 
kultovního filmu
Tento snímek je krátkometrážní komedií, která paro-
duje hororové nízkorozpočtové filmy. Místo tradičních 

hororových monster zde nastupují intelektuálové, 
zuřiví, fanatičtí, zákeřní. O  vzniku tohoto filmu vám 
více prozradí režisér Marek Dobeš a scenárista Ště-
pán Kopřiva. (A ve filmu uvidíte i Michala Davida, ta-
kový je to nářez!)
 [ XB-1

18.00–19.00 
 PRofeSNí fÓRUM – PRavé křídLo (baLkoN vLevo)7
Překladatelský speed dating
Profesní fórum Světa knihy Praha 2018 zve překla-
datele a nakladatele na setkání formou speed datin-
gu. Začínající i etablovaní literární překladatelé zde 
budou mít možnost představit nakladatelským re-
daktorům zajímavé zahraniční knižní tituly (ať už z ob-
lasti prózy, poezie, žánrové literatury či literatury fak-
tu, tituly pro děti a mládež, komiks aj.), které by rádi 
přeložili do češtiny.
 [ České literární centrum a Svět knihy, s.r.o.


