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NEDĚLE 
13. 5.

10.00 L206 – Levé křídLo6
Dům z karet
Jeden z nejlepších politických thrillerů historie se do-
čkal slavné filmové i seriálové podoby. Setkání a au-
togramiáda s  hercem Igorem Barešem přiblíží au-
dioknihu Dům z karet.
 [ Tympanum

10.00–11.00 
 PRoFeSNí FÓRUM – PRavé křídLo (baLkoN vLevo)17
Snídaně s Ukrajinskim Institutem Knigy
Představitelé Ukrajinského knižního institutu promlu-
ví v rámci prezentace o nakladatelském trhu na 
Ukrajině, představí čísla, popíší fakta a trendy, ukáží 
fotografie a podělí se o kontakty. Pracovním jazykem 
setkání je angličtina. Účinkuje: Aljona Kuchar.
Tlumočeno: čeština, angličtina
 [ Svět knihy, s.r.o., Ukrajinský knižní institut a Velvyslanectví 
Ukrajiny

 PRoFeSSIoNaL FoRUM – RIght wINg (baLcoNy, LeFt)
Breakfast with the Ukrainian Book Institute
As part of their presentation, representatives of the 
Ukrainian Book Institute will talk about Ukraine’s 
book-publishing market, give statistics and facts, de-
scribe trends, show slides and provide contacts. 
English is the working language of the event.
Speaker: Alyona Kuhar.
Interpreted: Czech, English
 [ Svět knihy, s.r.o., Ukrajinský knižní institut and 
Velvyslanectví Ukrajiny

10.00–11.00 FaNtaSy & ScI-FI – PRavé křídLo5
Pište povídky do XB-1 – Daidalos – literární 
soutěže sci-fi a fantasy
Seznamte se světem literární soutěže Daidalos pořá-
dané měsíčníkem sci-fi a fantasy XB-1 a s možnost-
mi publikace vlastních textů! Poznejte organizátory 
i  zákulisí tohoto literárního klání. Šéfredaktor XB-1 
Vlado Ríša nebude na pódiu sám! Jako překvapení si 
přichystal i  nějaké ty hosty, např. Františku Vrben-
skou a další.
 [ XB-1

10.00–11.00 L301 – Levé křídLo2
Napínavé povídání o malých indiánkách z knížky 
Děti prérie – Ondřej Balík
Krásná pohádka o dvou malých indiánkách pro všech-
ny zvídavé děti. Můžete se těšit na speciální program, 
soutěže a učení se lakotských slovíček. A kdo by ne-
chtěl umět mluvit tajným indiánským jazykem?
 [ Nakladatelský dům GRADA

10.00–11.00 P208 – PRavé křídLo

Miloš Čermák a Luděk Staněk – Přišel Bůh 
do kavárny v Karlíně…
Teenageři, lidé posedlí kávou a zeleninou. Ženy na 
seznamkách, muži po čtyřicítce. Před Milošem Čer-
mákem a  Luďkem Staňkem není v  bezpečí nikdo. 
Dvojice známých novinářů a komiků vám ukáže, že 
i takové věci jako nákup ošklivé mrkve a pití alpy mů-
žou být velmi zábavné – pokud se přihodí někomu ji-
nému než vám.
 [ Albatros Media a.s.

10.00–12.00 S101 – StředNí haLa2
Zahrajte si na dětskou poštu!
Hravé seznámení s originální knihou Pan Bartoš, lis-
tonoš Bartosze Choryana. Program pro děti od 6 let 
vede Marcela Konárková z nakladatelství POP – PAP, 
které tvoří originální knihy – z papíru a s láskou!
Tlumočeno: čeština, polština
 [ Polský institut v Praze

11.00

11.00 P108 – PRavé křídLo

Křest mapky Anabáze Josefa Švejka z Tábora 
do Č. Budějovic
Za účasti Richarda Haška a Josefa Švejka.
 [ Mapcentrum – Česká pohádková akademie

11.00 L002 – Levé křídLo2
Petra Martíšková
Autorka mnoha dětských knih představí čtenářům 
své knižní postavičky. Děti mohou soutěžit o  jednu 
z jejích knih.
 [ Nakladatelství Brána
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11.00–11.50 
 veLkÝ SÁL – StředNí haLa109
Československo a Izrael – 70 let 
přátelství
Československo a Izrael, dvě země, které spojuje re-
lativně nedávný vznik. Zatímco Československo se 
od té doby mírovou cestou přerodilo do podoby Čes-
ké republiky a Slovenska, Izrael se stále drží upro-
střed silného proudu. Účinkují: H. E. Maron, Tomáš 
Pojar, Daniel Kumermann. Pořad moderuje Eva Tate-
rová.
Tlumočeno: čeština, angličtina
 [ Svět knihy, s.r.o. a Velvyslanectví Státu Izrael
 LaRge theatRe – ceNtRaL haLL
Czechoslovakia and Israel: 70 years 
of Friendship
Czechoslovakia and Israel are two countries which 
were created recently. Whereas much of Czechoslo-
vakia was reborn peacefully as the Czech Republic, 
Israel has had to maintain itself in the centre of 
a maelstrom. Speakers: H. E. Maron, Tomas Pojar, 
Daniel Kumermann. Moderated by Eva Taterová.
Interpreted: Czech, English
 [ Svět knihy, s.r.o. and Velvyslanectví Státu Izrael

11.00–11.50 
 SÁL koMIkSŮ – PRavé křídLo82
O Čtyřlístku s Jaroslavem Němečkem
Moderovaná beseda s Jaroslavem Němečkem, tvůr-
cem legendárního komiksu Čtyřlístek. Dozvíte se 
například to, jak se Fifinka naučila vařit, jak Myšpulín 
ukázal svoji chytrost, jak se Bobík stal silným a jak 
se Pinďa přestal bát. Každý účastník besedy obdrží 
nejnovější číslo časopisu Čtyřlístek a nebudou chy-
bět ani maskoti Čtyřlístku.
 [ Čtyřlístek spol. s r.o.

11.00–11.50 LIteRÁRNí SÁL – PRavé křídLo

Restaurování českého filmového dědictví
Prezentace sborníku Zpět k českému filmu věnované-
ho nedávno restaurovaným filmům jako například 
Adéla ještě nevečeřela, Dobrý voják Švejk nebo Ika-
rie XB 1. Knihu představí editorka Lucie Česálková 
a proces restaurování přiblíží Tereza Frodlová.
 [ Národní filmový archiv

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

Zaggabirozzi – LITERARY EVENT 
OF 21st CENTURY!
MULTIMEDIÁLNÍ PROJEKT – Trilogie Zaggabirozzi – Li-
terární soutěž! Výzva všem ruským autorům! Shortly, 
Harry Potter for adults. Autorské pojetí multimediál-
ního románu, kapitola OSTATNIE POGO DLA PARASO-
LA z druhého dílu CHAOS, Praha – První máj 1982 + 
Bonus! = happening = překvapení pro příchozí!
 [ Hynek Mařák – Multimedia project

11.00–11.50 aUtoRSkÝ SÁL – Levé křídLo

Arnošt Goldflam: Tata a jeho syn
Protagonistou povídkového souboru je autorův otec: 
tata. Jsou zde zachycena zejména padesátá a šede-
sátá léta minulého století, tehdejší Brno, atmosféra 
čerstvě instalovaného komunistického režimu a situ-
ace jedné židovské rodiny v tom všem.
 [ Radioservis, a.s.

11.00–11.50 PavILoN RoSteMe S kNIhoU 

 PRoStoR Před PRŮMySLovÝM PaLÁceM2
Namaluj si obrázek s ilustrátorem dětské knihy
Výtvarný workshop na téma Namaluj si svůj obrázek 
v podání české a slovenské ilustrátorky čeká na děti, 
které si chtějí z veletrhu odnést svůj vlastní výtvor. 
Každý účastník si namaluje vlastní obrázek, který 
bude doplněn dílem přítomných ilustrátorek. A nejen 
to… Pro malé návštěvníky jsou připraveny i malé dár-
ky.
 [ Albatros Media a.s. v rámci kampaně Rosteme s knihou

11.00–12.00 FaNtaSy & ScI-FI – PRavé křídLo5
Žena s labutí – křest antologie
V roce 2016 byl na Světě knihy Praha představen 
unikátní projekt Lehké fantazijno: série antologií 
52 povídek žánru fantastiky psaných českými a slo-
venskými autorkami. Letos připlouvá Žena s  labutí, 
závěrečný čtvrtý svazek. S ním také ohlédnutí za tře-
mi náročnými, ale úžasnými roky – a beseda se spi-
sovatelkami. Účinkují Zuzana Hloušková, Františka 
Vrbenská.
 [ XB-1

11.00–12.00 
 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.

11.00–12.00 
 SÁL aUdIokNIh – Levé křídLo62
Prasátko Pigy a kouzelná pohlednice 
plná písniček
Děti se mohou těšit na setkání s  prasátkem Pigy, 
které znají jak z rádia, tak z jeho webových stránek 
a  knížek. Přijďte na slavnostní křest písničkového 
CD, kde se pobavíte s Pigym a  jeho kamarády: ko-
courkem Vojtou, myškou Bibi, veverkou Laskonkou 
a sovou Hedou. Účinkují herci Igor Orozovič, Marek 
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Mikulášek a další.
 [ SUPRAPHON, LAGARDERE ACTIVE a Asociace vydavatelů 
audioknih

11.00–12.00 L101 – Levé křídLo

Daniela Kovářová a Radim Uzel – beseda 
s autogramiádou
Beseda s autogramiádou spisovatelky Daniely Ková-
řové a sexuologa Radima Uzla k jejich knize Jak se 
žije padesátkám aneb Čarodějnice neupalovat.
 [ Mladá fronta, a.s.

11.00–12.00 L301 – Levé křídLo

Můj psí život 2 – Martin Čáp
Nenechte si ujít pokračování úspěšného psího „de-
níčku“. Náš oblíbený psí hrdina Bertík se stane ot-
cem, což je situace, která přináší další humorné 
i dojemné příběhy.
 [ Nakladatelský dům GRADA

11.00–12.00 P208 – PRavé křídLo

Nejlepší kniha o fake news!!!
Média, politici, sociální sítě – ze všech těchto zdrojů 
se na nás neustále valí dohady o  tom, kdo, jak 
a proč se nás snaží dezinformovat. Co všechno však 
zahrnují často opakovaná spojení jako fakenews, 
dezinformace nebo alternativní fakta? Jak je možné, 
že fungují? Kdo a proč je vypouští? Na tyto otázky 
odpoví autoři, jejichž dílo se dostalo do divadelního 
projektu Listování Lukáše Hejlíka.
 [ Albatros Media a.s.

11.00–12.00 P408 – PRavé křídLo2
Doteky přírody – kniha vybraná do katalogu 
Nejlepší knihy dětem
Václav Chaloupek, mistr večerníčků se zvířátky, líčí 
své toulky českou krajinou a nevšední zážitky při ob-
jevování malebných míst, jejich květeny – běžné 
i vzácné – a ze setkání s  jejich ptačími a zvířecími 
obyvateli. Knihu prodchnutou autorovými vzpomínka-
mi dotváří více než pět set působivých fotografií Taťá-
ny Typltové. Ukázky z knihy a autogramiáda. Moderu-
je Jitka Saturková.
 [ Česká televize – Edice ČT

11.30–12.30 vaříMe S kNIhoU – FoyeR4
Barbora Charvátová – Máma v kuchyni
Ze života maminek a  vaření. Děti si někdy u  jídla 
dost navymýšlejí a je složité přicházet se stále nový-
mi recepty. Přesto se autorka vyhýbá polotovarům 
a náhražkám. Při výběru surovin se řídí hlavou, při 
vaření citem – a  zatím jí to vychází. Jak nepřestat 
milovat vaření pro celou rodinu poradí autorka v živé 
ukázce.
 [ Albatros Media a.s.

12.00

12.00 L002 – Levé křídLo9
Olin Jurman
Člen rozvědky ČSSR odhalí ve své nové knize Vlastiz-
rádce další tajemství ponuré doby.
 [ Nakladatelství Brána

12.00 L610 – Levé křídLo

Arnošt Goldflam: Tata a jeho syn – autogramiáda
 [ Radioservis, a.s.

12.00–12.50 
 SÁL koMIkSŮ – PRavé křídLo28
Lucie Lomová: Anča a Pepík
Královna českého komiksu Lucie Lomová vydává 
v nakladatelství Práh už páté a zároveň poslední po-
kračování sebraných příběhů legendárních myšek 
Anči a Pepíka a při té příležitosti se uskuteční diskuz-
ní blok shrnující celou její komiksovou tvorbu.
 [ Nakladatelství Práh

12.00–12.50 
 LIteRÁRNí SÁL – PRavé křídLo01
Beseda s Drorem Mišanim
Izraelský překladatel, redaktor a autor netradičních 
detektivek se objevil na literární scéně po mnoha le-
tech, kdy učil na telavivské univerzitě právě o posta-
vě detektiva, jejím původu a významu. Svého neob-
vyklého detektiva Avrama Avrama, se kterým 
debutoval v bestselleru Případ pohřešovaného (byl 
přeložen do více než 15 jazyků a česky vyšel v roce 
2016), umístil do netradičního prostředí – tento ro-
mán totiž vyšetřuje i samy možnosti a omezení celé-
ho žánru. S izraelským bohemistou Pierrem Pe’erem 
Friedmannem bude hovořit o své tvorbě, o roli detek-
tivek v společnosti a o úspěších či selháních nejzná-
mějších literárních detektivů. Jeho druhý román Mož-
nost násilí vychází u příležitosti jeho návštěvy v Praze.
Tlumočeno: čeština, hebrejština
 [ Svět knihy, s.r.o. a Velvyslanectví Státu Izrael
 LIteRaRy theatRe – RIght wINg
An opportunity to meet Dror Mishani
Israeli translator, editor and author of unconvention-
al crime stories Dror Mishani first appeared on the 
literary scene after many years spent teaching the 
history of detective fiction at Tel Aviv University. The 
debut of his extraordinary detective Avram Avram – 
in the bestseller The Missing File (translated into 
more than 15 languages; Czech edition published in 
2016) – places the protagonist in an unusual envi-
ronment: this novel explores the possibilities and 
limitations of the genre itself. Mishani will be in con-
versation with Czech scholar Pierre Pe’er Friedmann 
about his work, the role of crime fiction in society, 
and the successes and failures of the best-known 
literary detectives. The publication of a Czech edi-
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tion of his second novel, A Possibility of Violence, 
marks the occasion of his visit to Prague.
Interpreted: Czech, Hebrew
 [ Svět knihy, s.r.o. and Velvyslanectví Státu Izrael

12.00–12.50 
 koMoRNí SÁL – PRavé křídLo (baLkoN vLevo)

Chápat Rusko
Akademické centrum Borise Němcova pro výzkum 
Ruska při Karlově univerzitě v  Praze představí pět 
nejlepších výzkumů v oblasti ruské politiky a společ-
nosti za tento rok.
 [ O.R.F. agency s.r.o.

12.00–12.50 aUtoRSkÝ SÁL – Levé křídLo

František Novotný a Jiří Anderle
Beseda autorů spojených s Českým rozhlasem Dvoj-
ka a  jejich posluchači, se kterými je pojí vzájemná 
úcta a respekt k základním hodnotám života.
 [ Český rozhlas Dvojka a Radioservis, a.s.

12.00–12.50 LaPIdÁRIUM NÁRodNího MUZea 

 veLkÝ SÁL1
Rachel Corbettová: Musíš se proměnit.  
Příběh Rainera Maria Rilkeho a Auguste Rodina
Okouzlující a  talentovaná Newyorčanka s  českými 
kořeny Rachel Corbettová vypráví o  přátelství dvou 
mužů a jejich vlivných úvahách o umění a kreativitě. 
Osobní setkání je vždy nejlepší zkušenost. Křest kni-
hy spolu s autorkou, ve společnosti paní překladatel-
ky Aleny Byrne, grafičky Jany Vahalíkové a  kolegů 
z nakladatelství Bourdon.
Tlumočeno: čeština,angličtina
 [ Bourdon, a.s. a Svět knihy, s.r.o.

 LaPIdaRIUM oF the NatIoNaL MUSeUM – LaRge RooM
Rachel Corbett: You Must Change Your Life: The 
Story of Rainer Maria Rilke and Auguste Rodin
A charming, talented New Yorker with Czech roots, 
Rachel Corbett tells of a friendship between two 
men and their influential reflections on art and crea-
tivity. It is always great to meet someone in person. 
Book launch with the author, translator Alena Byrne, 
graphic designer Jana Vahalíková and the staff of 
Bourdon publishers.
Interpreted: Czech, English
 [ Bourdon, a.s. and Svět knihy, s.r.o.

12.00–12.50 PavILoN RoSteMe S kNIhoU 

 PRoStoR Před PRŮMySLovÝM PaLÁceM2
Knihovny a booktubeři. Dokonalá 
spolupráce? – Fenomén: o knihách 
před kamerou
Youtube videa se dají točit o čemkoliv. Čtenáři, kni-
hovníky nevyjímaje, mají rádi ta o knihách. Povídání 
s booktubery o knihách, natáčení a o tom, jakou roli 
v tom může hrát knihovna.
 [ Městská knihovna v Praze v rámci kampaně Rosteme s knihou

12.00–13.00 FaNtaSy & ScI-FI – PRavé křídLo8
Z BubbleGunu do Čtyřlístku
Průřez tvorbou komiksového kreslíře a  ilustrátora 
Pavla PATY Talaše od prvních nesmělých krůčků na 
poli undergroundového komiksu až po spolupráci 
s legendárním časopisem pro děti – Čtyřlístkem, kte-
rý s undergroundem nemá ale vůbec nic společné-
ho.
 [ Čtyřlístek

12.00–13.00 
 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.

12.00–13.00 
 SÁL aUdIokNIh – Levé křídLo62
Vyrobte si audioknihu – dětská dílna
Audioknihy frčí! A hlavně ty o dětech, které se jen tak 
něčeho neleknou. Tvůrčí dílna s Lucií Pernetovou ali-
as Tracy Beakerovou, hlavní hrdinkou audioknižní 
novinky Vadí, nevadí se otevírá s  úderem poledne. 
Přijďte si s dětmi vyzkoušet, jak se připravuje, zvučí 
a namlouvá audiokniha.
 [ Tympanum /Asociace vydavatelů audioknih

12.00–13.00 P208 – PRavé křídLo

Tereza Salte – Šlehačková oblaka
Deníkovými zápisky na svém blogu TerezaInOslo mo-
tivuje tisíce lidí, aby přestali snít a začali si své sny 
plnit. Tady a  teď! Autorské čtení s  autogramiádou 
úspěšné blogerky a  mladé podnikatelky Terezy in 
Oslo.
 [ Albatros Media a.s.

12.30–13.30 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
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13.00

13.00 L002 – Levé křídLo

Jarmila Mandžuková
Známá popularizátorka a propagátorka zdravého ži-
votního stylu bude podepisovat svou novou knihu 
Zdraví je ve tvé hlavě.
 [ Nakladatelství Brána

13.00 S201 – StředNí haLa10
Dror Mišani – autogramiáda
Tlumočeno: čeština, hebrejština
 [ Svět knihy, s.r.o. a Velvyslanectví Státu Izrael
 S201 – ceNtRaL haLL
Dror Mishani – signing
Interpreted: Czech, Hebrew
 [ Svět knihy, s.r.o. and Velvyslanectví Státu Izrael

13.00 L610 – Levé křídLo

František Novotný a Jiří Anderle – autogramiáda
Autogramiáda rozhlasových tvůrců a  mužů mnoha 
profesí.
 [ Český rozhlas Dvojka a Radioservis, a.s.

13.00–13.50 
 SÁL koMIkSŮ – PRavé křídLo18
Juan Matías Loiseau TUTE – argentinský 
kreslený humor
Juan Matías Loiseau přezdívaný TUTE je v Argentině 
uznávaným humoristou, kreslířem vtipů, básníkem, 
filmovým režisérem, televizním moderátorem a texta-
řem písní. Jak sám autor poznamenává častým té-
matem jeho vtipů jsou vztahy mezi muži a ženami, 
které považuje za nevyčerpatelný zdroj inspirace 
a humoru.
Tlumočeno: čeština, španělština
 [ Velvyslanectví Argentinské republiky
 coMIcS RooM – RIght wINg
Juan Matías Loiseau TUTE – Argentine graphic 
humor
Juan Matías Loiseau, better known as TUTE, is a 
recognized Argentine humorist, cartoonist, poet, film 
director, TV presenter and songwriter. As the author 
himself remarks, a frequent topic in his jokes is the 
relationship between women and men.
Interpreted: Czech, Spanish
 [ Velvyslanectví Argentinské republiky

13.00–13.50 LIteRÁRNí SÁL – PRavé křídLo

Dunaj na Vltavě 6
Komponovaný pořad se slavnostním vyhlášením vítě-
zů soutěže o nejzdařilejší překlad slovenského textu 
do češtiny. Soutěžící pracovali s  úryvkem z  knihy 
Som Paula autora Ondreje Štefánika, která zvítězila 
v nejvýznamnější slovenské literární soutěži Anasoft 
litera za rok 2017. Ukázky z knihy přečte slovenská 

herečka Martina Sľuková.
 [ Literárne informačné centrum, Anasoft litera, Svět knihy, 
s.r.o., Povodí Vltavy, s.p. a Mosty – Gesharim, o.z.

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

Stůňu touž nemocí. Čtení z korespondence Julia 
Zeyera a Jana Liera
Filip Kaňkovský a  Michal Lurie čtou z  knihy Stůňu 
touž nemocí. Julius Zeyer a Jan Lier v zrcadle vzájem-
ných dopisů. Soubor listů z  let 1883–1900 před-
stavuje jedinečnou výpověď dotvářející podstatným 
způsobem obraz společenského, kulturního i  umě-
leckého prostředí v českých zemích na konci 19. sto-
letí.
 [ Institut umění – Divadelní ústav

13.00–13.50 aUtoRSkÝ SÁL – Levé křídLo

Radim Uzel o sexuálních mýtech a pověrách
Náš intimní život je plný všemožných mýtů. Sexuolo-
gové se často nestačí divit, jakým nesmyslům někte-
ří lidé věří. Pověr neubývá ani v 21. století. Radim 
Uzel představí přepracované vydání své knihy Sexuál-
ní mýty a pověry.
 [ Nakladatelství Epocha, s.r.o.

13.00–13.50 PavILoN RoSteMe S kNIhoU 

 PRoStoR Před PRŮMySLovÝM PaLÁceM28
Jak vznikl film – prezentace knihy  
s dílnou pro děti
Výlet do světa filmové archeologie pro malé i velké. 
Moderátor Jirka a autorka Tereza vysvětlí, co vše se 
muselo stát, než vznikl první celovečerní animovaný 
film. V dílně si pak vyzkoušíte, jak snadné je vyrobit 
některé z vynálezů, které filmu předcházely.
 [ Free Cinema o.p.s. v rámci kampaně Rosteme s knihou

13.00–13.50 LaPIdÁRIUM NÁRodNího MUZea 

 veLkÝ SÁL19
Emil Zátopek a Československo  
britskýma očima
Osud našeho nejslavnějšího běžce byl spjat s osu-
dem Československa: válka, únor 1948, pražské 
jaro, revoluce. Jak se dívá na československého 
sportovního hrdinu a jeho vztah k dějinám britský no-
vinář Richard Askwith, autor Zátopkovy biografie?
Tlumočeno: čeština, angličtina
 [ Svět knihy, s.r.o.
 LaPIdaRIUM oF the NatIoNaL MUSeUM 
 LaRge RooM
Emil Zátopek and Czechoslovakia through 
British eyes
The story of the greatest Czechoslovak runner was 
linked to the story of his country: WWII, Commu-
nism, the Prague Spring, the Velvet Revolution. 
What‘s the perspective of Richard Askwith, a British 
journalist and the author of Zátopek‘s biography, on 
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the Czechoslovak sporting hero and his role in his-
tory?
Interpreted: Czech, English
 [ Svět knihy, s.r.o.

13.00–14.00 FaNtaSy & ScI-FI – PRavé křídLo5
Eda Vlasák: Tam nahoře ovce nejsou
Kdo by nechtěl dostat v životě druhou šanci? Lukáš, 
starý muž z naší nedaleké budoucnosti, si o ni řekne 
sám, když se přihlásí k jednosměrnému letu na 
Mars. Příběh této retro sci-fi je letem z beznaděje 
minulosti za světlem naděje, kterou autor popisuje 
velice střízlivě i sugestivně, jako by život na Marsu už 
poznal na vlastní kůži.
 [ CrowdPress

13.00–14.00 
 SÁL aUdIokNIh – Levé křídLo62
Audioknižní dílnička pro malé i velké
Ťapání po knižním veletrhu asi není pro děti taková 
zábava, že? Přijďte s nimi do naší audioknižní dílnič-
ky, kde budeme společně vyrábět super hračky 
a k tomu si necháme vyprávět třeba nějakou pohád-
ku. Dospělým doporučíme, jakou audioknihu dětem 
vybrat, a rovnou jim uděláme cenu.
 [ Audiolibrix /Asociace vydavatelů audioknih

13.00–14.00 L301 – Levé křídLo

Jsem příliš mladá, abych zestárla – Alena Klenot
Jak si udržet vitalitu a zdraví po celý život a jak z něj 
vytěžit maximum? Kniha se věnuje zdravému životní-
mu stylu a otázkám, jak elegantně stárnout a zacho-
vat si krásu a pružnost do pozdního věku.
 [ Nakladatelský dům GRADA

13.00–14.00 P208 – PRavé křídLo

7 let den po dni s Lénou Brauner
Magických 7 let, během kterých se prý všechny buň-
ky lidského těla kompletně vymění. Změní se možná 
i povaha, přístup k životu, hodnoty, lásky i lidé. Každý 
čtenář si může tento deník naplnit během 7 let svý-
mi postřehy z každého dne, uložit do něj své vzpo-
mínky, emoce, prožitky a cokoli chce. Deník provází 
víly nadané ilustrátorky Lény Brauner. Jak vznikaly 
a jak se je naučit malovat, ukáže Léna na vlastním 
workshopu.
 [ Albatros Media a.s.

13.30 L808 – Levé křídLo1
Rachel Corbettová
Autogramiáda ke knize Musíš se proměnit, která na-
vazuje na křest knihy v Lapidáriu Národního muzea 
od 12.00.
Tlumočeno: čeština,angličtina
 [ Bourdon, a.s.

 L808 – LeFt wINg
Rachel Corbett
Following the launch of You Must Change Your Life in 
the Lapidarium of the National Museum from noon, 
the author will be signing copies of the book.
Interpreted: Czech, English
 [ Bourdon, a.s.

13.30–14.00 L001 – Levé křídLo

Báječný svět literatury
Báječný svět literatury, Žižkovské střípky, Galerie 
osobností – to je jen několik knih z produkce Tomáše 
Hejny, který je zde stručně uvede a představí. V na-
bídce bude také nová stolní hra Báječný svět literatu-
ry.
 [ Olympia

14.00

14.00 
 PRoFeSNí FÓRUM – PRavé křídLo (baLkoN vLevo)7
Profesní Happy Hour
Závěrečné neformální setkání všech profesionálů 
a vystavovatelů, na kterém budou mimo jiné oznáme-
na témata a čestný host příštího ročníku.
 [ České literární centrum a Svět knihy, s.r.o.

14.00 L610 – Levé křídLo

Radiokniha Gustáv Husák
Setkání s  autorem knihy Michalem Macháčkem 
a dramaturgyní pořadu Kateřinou Rathouskou.
 [ Český rozhlas Plus

14.00–15.00 SÁL aUdIokNIh – Levé křídLo6
Zeměplocha na disku
Ne náhodou pojmenoval Terry Pratchett svou „Země-
plochu“ v originále Discworld! Jeho příběhy jsou totiž 
jako stvořené pro audioknihy. Soudné sestry už letí 
do vašich uší, které se rozezní smíchem hlasové ča-
rodějky Zuzany Slavíkové a režisérky Jitky Škápíkové. 
Vydavatelství OneHotBook také představí celý kon-
cept vydávání dalších audioknih od Terryho Pratchet-
ta.
 [ OneHotBook /Asociace vydavatelů audioknih

14.00–15.00 L402 – Levé křídLo

Radim Uzel – autogramiáda
Známý sexuolog bude podepisovat svou novinku Se-
xuální mýty a pověry, která se pro velký zájem dočka-
la již třetího vydání, a další své knihy vydané v Nakla-
datelství Epocha.
 [ Nakladatelství Epocha, s.r.o.
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16.00

 MIMO VÝSTAVIŠTĚ
16.00–17.00 
 PaMÁtNík Šoa PRaha – bUbeNSkÁ 1, PRaha 719
Obrození národů – obrození střední Evropy
Ve 20. století si procesem národního obrození pro-
šlo množství národů, které byly předtím, často po 
celá staletí, součástí velkých říší. Tyto říše rozdělova-
ly střední Evropu do jasně ohraničených a mnohdy 
znepřátelených bloků. Začala spolu s návratem těch-
to národů existovat také střední Evropa coby politic-
ká realita? A má nám stále co říct?
Účinkují: Jacques Rupnik, Paweł Ukielski, Jozef Ba-
náš; moderátor: Michal Stehlík.
Tlumočeno: čeština, angličtina
 [ Svět knihy, s.r.o.
  PaMÁtNík Šoa PRaha – bUbeNSkÁ 1, PRaha 7
Rebirth of nations – rebirth of Central Europe
The 20th century witnessed the rebirth of various 
nations which had been parts of empires, some of 
them for centuries. These empires divided Central 
Europe into separate, even enemy blocs. Now that 
the nations have returned, does Central Europe, too, 
exist as a political reality? If so, what does it have to 
say? Speakers: Jacques Rupnik, Paweł Ukielski, 
Jozef Banáš; moderator: Michal Stehlík.
Interpreted: Czech, English
 [ Svět knihy, s.r.o.


