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POŘADY PRO DĚTI
A MLÁDEŽ
2
10. 5. čtvrtek
9.30–10.30

P208 – Pravé křídlo

Áďa spadla do kanálu
Víte, jak to bylo s Golemem a kde je zahrada mrtvých? Nebo co dokážou vyčarovat alchymisté?
A k čemu sloužily kašny a proč si raději nehrát na
mostě na andílka? Holčička Áďa se ocitla v Praze
dávných dob a se svými novými kamarády se vydává
na cestu za dobrodružstvím. Během svého putování
městem do minulosti objeví odpovědi na tyto otázky
i na mnoho dalších. Nakonec zjistí, kudy vede cesta
domů zpátky za sestrou, ale i to, co se jí ukrývá hluboko v srdci.
[[Albatros Media a.s.

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

Rocková kapela aneb Poezie v dětském
čtenářství
„Kdybysme byli rocková kapela, rozjeli bysme to hlučně a zvesela. Hráli a zpívali bysme jak ďasi a nosili
šíleně dlouhý vlasy…“ Rocková kapela ve spojení
s poezií? Pojďte s námi do světa Shela Silversteina.
Určeno dětem ZŠ, učitelům, knihovníkům, rodičům.
[[Nová škola, o. p. s., Čtenářské kluby v rámci kampaně
Rosteme s knihou

10.00–10.50

PAVILON ROSTEME S KNIHOU
Prostor před Průmyslovým palácem

Gang odvážných – příběhy o přežití pro mladé
dobrodruhy
Gang odvážných neboli GO! je řada napínavých příběhů. V knihách Ztraceni ve vlnách, Nevinná lavina a Ve
spárech džungle se hrdinové ocitnou v nebezpečí.
Podaří se jim zachránit život? Knihy o přežití přijde
slavnostně očichat záchranářský pes Kubík.
[[Ivona Březinová v rámci kampaně Rosteme s knihou

10.00–11.00

FANTASY & SCI-FI – Pravé křídlo

Zakousněte se do knihy (workshop pro děti)
Literární dílna pro malé čtenáře. Knížka Knihožrouti:
Kam zmizela školní knihovna? tematizuje samo čtenářství. Je opravdu čtení nebezpečné a proč se někdy nemůžeme od knihy odtrhnout? Dílna si všímá
přirovnání, ustálených spojení a rčení, která se ke
čtenářství váží. Za pomoci pracovních listů děti vypátrají, jak se dá do knihy zakousnout, proč se někdo
v knihách válí a kdo je to knihomol. Účinkuje Klára
Smolíková.
[[Walker&Volf

10.30–11.30

P208 – Pravé křídlo

Tajemství Pražského hradu
Objevitelská výprava za nejkrásnějšími památkami
Pražského hradu, jejich historií a pověstmi se Stanislavem Škodou, autorem textu, ilustrátorem a grafikem v jedné osobě, zakončená křtem knížky.
[[Albatros Media a.s.

11.00–12.00

FANTASY & SCI-FI – Pravé křídlo8

Bublifuk aneb Jak se dělá komiks
(workshop pro děti)
Komiksová dílna pro malé čtenáře. Úspěšná komiksová revue Bublifuk představuje deset původních
komiksů, které jsou podkladem pro tento pořad.
V hravém workshopu si holky a kluci vyzkouší, kdo je
kdo v komiksové redakci, jakými způsoby komiks
vzniká, jaké jsou druhy bublin nebo jaké citoslovce
můžeme v komiksu použít. Pro děti budou připravené
i zábavné pracovní listy.
Účinkuje Jiří W. Procházka.
[[Walker&Volf

11.30–12.30

P208 – Pravé křídlo

Hektorka a její vesmírné dobrodružství
O velkém dobrodružství, cestě vesmírem a jedné zachráněné fialové planetě si přijďte popovídat s autorkou knihy Veronikou Francovou a s ilustrátorem Nikkarinem.
[[Albatros Media a.s.
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POŘADY PRO DĚTI A MLÁDEŽ

FANTASY & SCI-FI – Pravé křídlo89

Jak se dělaly Obrázky z moderních
československých dějin 1945–1989
Rozsáhlý komiks autorů Jiřího Černého (text a scénář) a Lukáše Fibricha (kresba, lettering) byl zvolen
nejlepším komiksem roku 2017 a obdržel prestižní
cenu Suk 2016, cenu učitelů za přínos k rozvoji dětského čtenářství. Dále získal uznávanou komiksovou
cenu Muriel 2017 v kategorii nejlepší původní kniha.
Přijďte si poslechnout více o tomto historickém, až
dokumentárním komiksu. Účinkuje Lukáš Fibrich.
[[XB-1

14.00–15.00

[[Česká televize – Edice ČT

PAVILON ROSTEME S KNIHOU
Prostor před Průmyslovým palácem

Kreativní dílna – psaní hlaholicí
Naučte se psát nejstarším slovanským písmem, které vytvořil sv. Cyril – tajuplnou a nádhernou hlaholicí.
Hravě to zvládnete s vícejazyčným časopisem Kamarádi (www.kamaradi.eu). Z kreativní dílny si odnesete
nejen zážitky, ale i dárečky.
[[Spolek Zaedno v rámci kampaně Rosteme s knihou

SÁL AUDIOKNIH – Levé křídlo6

Malé ucho
Dětský posluchač není žádné ucho, ale důkladný
znalec mluveného slova, který neváhá poslouchat
opakovaně! Své znalosti, postřehy a kreativitu může
využít ve velké hře s dětskými tituly OneHotBook
o lákavé audioknižní výhry. Hosté: Jitka Škápíková,
Vladimír Javorský, Veronika Kubařová, Andrea Elsnerová a další.

6 AUDIO

P208 – Pravé křídlo

Po stopách ztraceného syna
Křest dobrodružného příběhu ve foglarovské tradici.
Vojta, Jindra a Tereza mají pro strach uděláno. Společně odhalili tajemství jeskyně pokladů i staré cihelny, jejich přátelství ale poslední dobou není jako dřív.
Nešťastný Jindra si nerozumí ani s rodiči, a tak uteče
z domova. Za úkryt si zvolí starou hájovnu v Modrém
háji, která je už napůl rozpadlá. Není divu, že se jeden z kamenů ve zdi hýbe. Když ho Jindra vytáhne,
objeví sto let staré dopisy…
[[Albatros Media a.s.

P408 – Pravé křídlo

Malá Toulavka – Toulavá kamera pro děti
Po sérii pětadvaceti knih Toulavé kamery se jejich
tvůrci více zaměřili na dětské cestovatele. Ilustrovaná kniha je koncipována jako deník holčičky Toulavky,
která čtenáře zavede na dvacet tajemných míst v Čechách, na Moravě a ve Slezsku. Autogramiáda Ivety
Toušlové, Josefa Maršála a Martina Poláčka. Moderuje Václav Žmolík.

13.00–14.00

5 FANTASY & SCI-FI

15.00–15.50

12.15–13.30

13.00–13.50

8 KOMIKS

PAVILON ROSTEME S KNIHOU
Prostor před Průmyslovým palácem

S knížkou do života (Bookstart)
Interaktivní workshopový program doplněný výtvarnou dílnou. Program pro rodiče s dětmi v rámci projektu S knížkou do života (Bookstart). Pořad je zaměřený na literaturu pro předškolní děti a jejich rodiče.
[[Svaz knihovníků a informačních pracovníků ČR v rámci
kampaně Rosteme s knihou

11. 5. pátek
9.30–10.15

P208 – Pravé křídlo

Strašidýlko Stráša
Představte si malé strašidlo. A teď si představte, že
tohle malé strašidlo se všeho bojí. Tmy, zvuků, zkrátka všeho. A tak mu nikdo neřekne jinak než Stráša.
O tom, jak se malý Stráša skamarádí s klukem Matějem, a o tom, co všechno spolu zažijí, přijde vyprávět autorka Alena Mornštajnová a ilustrátorka Galina
Miklínová.
[[Albatros Media a.s.

10.00–10.50

VELKÝ SÁL – Střední hala

Beseda k projektu Knížata s autory dětských
knih nakladatelství Pikola
Nový dětský katalog určený školákům představuje
své autory a nejoblíbenější dětské knížky.
[[Euromedia Group

[[OneHotBook /Asociace vydavatelů audioknih

14.00–14.50

PAVILON ROSTEME S KNIHOU
Prostor před Průmyslovým palácem

Novinky nakladatelství Meander
Nakladatelství Meander představuje své jarní novinky a jejich autory: biblické edice manamana, Jezevec
Chrujda prochází divočinou Petra Stančíka, Ochechule Daniely Fischerové a Dráček Petera Roche.
[[Meander Publishing v rámci kampaně Rosteme s knihou
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10.00–10.50

LITERÁRNÍ SÁL – Pravé křídlo

Putování s Kouzelným atlasem – Veronika
Válková
Dvanáctiletá Bára pokračuje ve svých dobrodružstvích! Výlety do minulosti jsou ale občas dost nebezpečné… Kampak ji atlas zanese tentokrát? A vyvázne z toho se zdravou kůží?
[[Nakladatelský dům GRADA

2 DĚTI A MLÁDEŽ

3 CENY A SOUTĚŽE

10.00–10.50

4 VAŘÍME S KNIHOU

10.15–11.00

LITERÁRNÍ KAVÁRNA – Pravé křídlo (balkon vlevo)

Matěj Dereck Hard – beseda
Setkání a beseda s fotografem Matějem Dereckem
Hardem, autorem fotografické pohádkové knížky pro
nejmenší – Zuličníci.
[[Mladá fronta, a.s.

10.00–10.50

7 ODBORNÉ POŘADY
P208 – Pravé křídlo

Johana s dlouhýma nohama a Johana s nosem
nahoru
Johanka má dlouhé nohy a nosík trochu nahoru. Ale
během dvou letních prázdnin se všechno změní!
Jaká dobrodružství Johanka prožila, prozradí autorka
Petra Braunová. A veselé obrázky nakreslí ilustrátor
Jiří Bernard.

Beseda a interaktivní program pro školáky nad
knihou Ester a Milana Starých Šedík a Bubi
Hravé uvedení do metody čtení, které je určeno i dyslektikům, a také představení první knihy vypravené
fontem „dyslexia“.

11.00

S205 – Střední hala

Autogramiáda s autory dětských knih
nakladatelství Pikola
[[Euromedia Group

[[Euromedia Group

11.00–11.30

10.00–10.50

Tomáš Němeček, Tomáš Chlud a Matěj Dereck
Hard – autogramiáda
Autogramiáda dětských autorů a ilustrátorů

AUTORSKÝ SÁL – Levé křídlo

Tomáš Němeček a Tomáš Chlud – beseda
Setkání a beseda se spisovatelem a novinářem Tomášem Němečkem a ilustrátorem Tomášem Chludem, kteří představí nejnovější díl Marie Terezie očima Marie Antoinetty a generála Laudona z edice
Velikáni do kapsy.
[[Mladá fronta, a.s.

10.00–10.50

PAVILON ROSTEME S KNIHOU
Prostor před Průmyslovým palácem1

Dodělej si knihu
Workshop s autorkou knížky, do které je přímo přikázáno malovat, čmárat a psát. Dodělejte si knihu s výtvarnicí a spisovatelkou Aleksandrou Cieślak! Při
čtení se děti promění v ilustrátory, grafiky nebo typografy.
Tlumočeno: čeština, polština
[[Polský institut v Praze, Baobab
GROWING WITH THE BOOK PAVILION
	in front of the Palace of Industry

A Book to be Made
Workshop with the author of a book which children
are actually told to draw, scribble and write in! So
come and make a book with the artist and writer
Aleksandra Cieślak and become an illustrator, graphic artist and typographer as you read!
Interpreted: Czech, Polish

[[Polský institut v Praze, Baobab

10.00–11.00

P408 – Pravé křídlo

(Vel)mistr E a ztracená šifra dokonalosti
Podaří se Klárce a návštěvníkům veletrhu nalézt jednu dobře ukrytou šifru, aby vysvobodili Království
Etikety ze zakletí? Hravé představení knihy spojené
s autogramiádou Ladislava Špačka, Jiřího Chalupy,
Lukáše Urbánka a herců Markéty Plánkové a Jana
Vondráčka. Moderuje Jiří Chalupa.
[[Česká televize – Edice ČT

L101 – Levé křídlo

[[Mladá fronta, a.s.

11.00–11.50
Literární kavárna – Pravé křídlo (balkon vlevo)

Ukázková hodina angličtiny pro žáky
1. stupně ZŠ
Praktické představení nové učebnice angličtiny Poptropica od nakladatelství Pearson.
[[Ventures Books

11.00–11.50

PAVILON ROSTEME S KNIHOU
Prostor před Průmyslovým palácem39

Stalo se ve 20. století aneb Událost
20. století, kterou považuji za převratnou
Vyhlášení výsledků a předávání cen literární soutěže
pořádané v rámci kampaně na podporu četby knih
Rosteme s knihou. Přítomen bude také předseda
poroty, spisovatel Martin Vopěnka.
[[Svět knihy, s.r.o. v rámci kampaně Rosteme s knihou

11.00–12.00

P408 – Pravé křídlo

Povídání o mamince a tatínkovi
Než se narodíme, rozhlédneme se, kde nám bude na
světě nejlíp. Toník si našel dva domy, červený a modrý. A také maminku Lucii a tatínka Josefa. Autorské
čtení Pavla Cmírala a Kristiny Dufkové. Soutěž o knihu a autogramiáda. Moderuje Jitka Saturková.
[[Česká televize – Edice ČT

11.00–12.00

L301 – Levé křídlo

Pohádkové vyprávění o Strašidláři s Hynkem
Klimkem
Zastavte se na napínavou pohádku. Hynek Klimek,
autor Strašidlářů, si pro vás připravil vyprávění o neznámých strašidlech z českých zemí. Jeho historky,
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[[Albatros Media a.s.

KOMORNÍ SÁL – Pravé křídlo (balkon vlevo)
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tak jako v knížkách, doprovodí svými ilustracemi
kreslířka Zdeňka Študlarová.
[[Nakladatelský dům GRADA
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11.00–12.00

P208 – Pravé křídlo

8 KOMIKS

5 FANTASY & SCI-FI

6 AUDIO

tornádo – rychlé a ničivé. Chvíli neposedí, místo
toho, aby šel, tak běží, všechno mu padá z ruky. Ale
běhat, to on umí opravdu rychle, vždyť je členem
sportovního týmu Tornáda!
[[Albatros Media a.s.

Kde začít, když jsi v koncích? S naším Agentem
to máš v kapse!
Náš tajný agent vám poradí, jak se chovat v nebezpečných a nezvyklých situacích! Pět kamarádů kromě přátelství spojuje i kouzelná figurka agenta. Veselá knížka podle stejnojmenného televizního cyklu
děti naučí jak nepanikařit, zachovat si chladnou hlavu a preventivně v budoucnu případný problém včas
rozpoznat. Vyprávět dětem o tom přijde skutečný
agent, herec Václav Jílek, moderuje autor seriálu
i knihy Jiří Chalupa.

13.00–14.50

[[Albatros Media a.s.

[[Svět knihy, s.r.o. v rámci kampaně Rosteme s knihou

11.00–12.00

P001 – Pravé křídlo

Petra Vernerová – autogramiáda
Autorka bude podepisovat novou knihu pro děti Zachraňte kocourka Míšu.
[[Alpress

11.30–12.00

L101 – Levé křídlo

Ladislav Špaček – autogramiáda
Autogramiáda „mistra etikety“ k nové knize ETIKETA
(Moderní etiketa v praxi) a k sérii pro děti Dědečku,
vyprávěj…
[[Mladá fronta, a.s.

12.00–12.50

PAVILON ROSTEME S KNIHOU
Prostor před Průmyslovým palácem

PAVILON ROSTEME S KNIHOU
Prostor před Průmyslovým palácem3

Souboj čtenářů – soutěž ve znalosti obsahu knih
Finálové kolo soutěže, kterou pro šesté třídy základních škol vyhlašuje Svět knihy, s.r.o. v rámci kampaně Rosteme s knihou. Online kola se účastní stále
větší počet kolektivů, v letošním roce už 105 tříd
z celé republiky, z nichž 5 nejlepších se o vítězství
utká ve finálovém souboji přímo před zraky publika
a odborné poroty.

14.00–15.00

P208 – Pravé křídlo

Tary: Příběh parkouristy
Úspěšný youtuber Tary představí nejen svou knížku
Tary: příběh parkouristy, ale prozradí také spoustu tipů
a triků, jak začít s tréninkem parkouru. Těšit se můžete i na malou ukázku tohoto fenoménu současnosti.
[[Albatros Media a.s.

15.00–15.50

PAVILON ROSTEME S KNIHOU
Prostor před Průmyslovým palácem

Čteme dětem i s dětmi
Víme, jak je společné čtení důležité. Pojďme si o tom
popovídat. Ukážeme vám metody, které pomáhají
rozvíjet čtenářské dovednosti, dozvíte se, co je to
čtenářské teritorium, dáme tipy, jak vybrat vhodnou
knížku, i odkazy na inspirativní čtenářské weby.

Vyhlášení soutěže Náš svět
Vyhlášení výsledků literární soutěže.

[[Scio v rámci kampaně Rosteme s knihou

[[Národní institut pro další vzdělávání v rámci kampaně
Rosteme s knihou

16.00–17.00

13.00–13.50
Literární kavárna – Pravé křídlo (balkon vlevo)

Co má vědět správný Čech – Michal Vaněček,
Václav Ráž
Víte, jaké jsou naše státní symboly a co znamenají?
Kolik máme státních svátků a proč je slavíme? Nebo
kteří Češi a jaké vynálezy se celosvětově proslavili?
Zaskočte za námi na zábavné povídání o tom, co má
vědět správný Čech.
[[Nakladatelský dům GRADA

13.00–14.00

P208 – Pravé křídlo

Můj brácha Tornádo
Představení nové řady příběhů na pomoc Má to háček a křest novinky Můj brácha Tornádo. Jonáš je talentovaný sportovec, ale v jeho životě se objevil háček jménem ADHD. Někdy svému okolí připadá jako

132

P208 – Pravé křídlo

Výlety s tajenkou – Lucie Nachtigallová
Kniha plná dětských map, vyplňování doplňovaček,
luštění tajenek, zadávání úkolů v průběhu trasy
a hledání skrytých obrázků v textu. Krátké, atraktivní
trasy jsou zábavou pro celou rodinu. S tipy na ty nejlepší výlety, u kterých se nikdo ze zúčastněných zaručeně nebude nudit, seznámí návštěvníky fejsbuková
matka na plný úvazek.
[[Albatros Media a.s.

12. 5. sobota
9.30–11.30

L001 – Levé křídlo8

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-

2 DĚTI A MLÁDEŽ

3 CENY A SOUTĚŽE

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 foglarovskou tematikou. V závěru promluví spisovatel
a publicista Jiří Polák o unikátním foglarovském dokumentu, který bude současně promítán.
[[Olympia

4 VAŘÍME S KNIHOU

7 ODBORNÉ POŘADY

11.00–11.50

PAVILON ROSTEME S KNIHOU
Prostor před Průmyslovým palácem8

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.

LITERÁRNÍ SÁL – Pravé křídlo

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.

11.00–12.00

L809 – Levé křídlo

Petr Horáček – autogramiáda
Petr Horáček bude na stánku podepisovat svou novou knihu, která se jmenuje Dlouhá cesta.
[[Angličtina-hry

[[Angličtina-hry

11.00–12.00

10.00–10.50

Povídání o mamince a tatínkovi
Než se narodíme, rozhlédneme se, kde nám bude na
světě nejlíp. Toník si našel dva domy, červený a modrý. 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.

PAVILON ROSTEME S KNIHOU
Prostor před Průmyslovým palácem1

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, ilustrací,
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 Aleksandra Cieślak and Magdalena Rutová’s creative workshops and learn to enliven a book with text, illustration, collage and sound. For children aged 10+ and
their parents.
Interpreted: Czech, Polish

[[Polský institut v Praze, Baobab

10.00–11.30

S105 – Střední hala1

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, handicrafts, games and lots of fun.

P408 – Pravé křídlo

[[Česká televize – Edice ČT

12.00–12.50

PAVILON ROSTEME S KNIHOU
Prostor před Průmyslovým palácem

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

12.30–13.00

SÁL AUDIOKNIH – Levé křídlo6

Audioknihy Jiřího Lábuse – beseda
a autogramiáda
Jiří Lábus je nepřekonatelným vypravěčem legračních dětských příběhů. Jaké to je na chvíli se přenést
z šedivého dospěláckého světa mezi neohrožené
dětské hrdiny? Přijďte si popovídat a nechat podepsat audioknížky Babička drsňačka, Pan Smraďoch
a Dědečkův velký útěk.
[[Tympanum /Asociace vydavatelů audioknih

[[Velvyslanectví Španělska and Institut Cervantes v Praze

10.00–12.00

L211 – Levé křídlo

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 tvorby nebude nouze… S námi se už v knize neztratíte!

13.00

L103 – Levé křídlo8

Lucie Lomová – autogramiáda
Královna českého komiksu Lucie Lomová vydává už
páté a zároveň poslední pokračování příběhů legendárních myšek Anči a Pepíka.
[[Nakladatelství Práh

[[Pop – Pap knižní studio
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[[Vydavatelství Zoner Press

10.00–10.50

1 TLUMOČENO

13.00–13.50

0 IZRAEL

9 20. STOLETÍ

PAVILON ROSTEME S KNIHOU
Prostor před Průmyslovým palácem

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.
POŘADY PRO DĚTI A MLÁDEŽ

[[Baobab&GplusG v rámci kampaně Rosteme s knihou

13.00–14.00

8 KOMIKS

5 FANTASY & SCI-FI

16.00–17.00

[[Nakladatelství Dokořán

13.00–15.00

L301 – Levé křídlo

Autogramiáda Zdeňka Svěráka
a Jaroslava Uhlíře
Zveme vás na autogramiádu Zdeňka Svěráka a Jaroslava Uhlíře. Koupit si budete moci nejnovější knihu
Filmové komedie i dětskou knížku Město spí.

L301 – Levé křídlo

Střevíček Škrpálek – Petra Svoboda
Když malá Ráchel objeví na půdě staré botky, netuší,
že našla rodinný poklad. Škrpálky ji dostanou z každého nebezpečí a naučí ji spoustu věcí. Kniha psaná
původně pro autorčinu dceru je prodchnuta dobrodružstvím a láskou k rodině.
[[Nakladatelský dům GRADA

17.00

L108 – Levé křídlo

Tereza Kodlová a Martin Kelbl – autogramiáda
Svou první knihu veršů pro děti Makak kaká budou
podepisovat autorka Tereza Kodlová a ilustrátor Martin Kelbl. Nestyďte se a přijďte si popovídat nejen
o dětech, makacích a hovínkách…

6 AUDIO

PAVILON ROSTEME S KNIHOU
Prostor před Průmyslovým palácem

Galerie Villa Pellé – Malý Mikuláš v komiksu
Z výstavy ve Ville Pellé dorazí na návštěvu malý rošťák Mikuláš a jeho kamarádi! Seznamte se se zlobivým Albínem, šprtem Celestýnem, gurmánem Vendelínem a dalšími kluky z této známé party – na tvůrčích
dílnách s ilustracemi legendárního kreslíře a ilustrátora Jeana-Jacquese Sempého (pro děti všech věkových kategorií).
[[Galerie Villa Pellé v rámci kampaně Rosteme s knihou

13. 5. neděle

[[Nakladatelský dům GRADA

10.00–11.00

14.00

Napínavé povídání o malých indiánkách z knížky
Děti prérie – Ondřej Balík
Krásná pohádka o dvou malých indiánkách pro
všechny zvídavé děti. Můžete se těšit na speciální
program, soutěže a učení se lakotských slovíček.
A kdo by nechtěl umět mluvit tajným indiánským jazykem?

L206 – Levé křídlo6

Čáry s Paní Láryfáry
Paní Láryfáry je přítelkyně dětí a odbornice na všechny jejich neduhy. Zná lék na hubatici, čurbesajdu
nebo lakomici a je s ní ohromná zábava! Přesvědčte
se sami na autogramiádě s Danou Syslovou a vyhrajte audioknížku v naší soutěži!

L301 – Levé křídlo

[[Nakladatelský dům GRADA

[[Tympanum

14.00–14.50

PAVILON ROSTEME S KNIHOU
Prostor před Průmyslovým palácem

Oksana Bula: Zubr si hledá hnízdo
Autorka úspěšné obrázkové knihy Zubr si hledá hnízdo, ukrajinská ilustrátorka Oksana Bula povede výtvarný workshop inspirovaný světem tukoňů. A co
nebo kdo jsou tukoni? Přece tajemné lesní bytosti,
které okouzlily celý svět.

10.00–12.00

S101 – Střední hala1

Zahrajte si na dětskou poštu!
Hravé seznámení s originální knihou Pan Bartoš, listonoš 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

[[Nakladatelství Host v rámci kampaně Rosteme s knihou

11.00

15.00–15.50

Petra Martíšková
Autorka mnoha dětských knih představí čtenářům
své knižní postavičky. Děti mohou soutěžit o jednu
z jejích knih.

PAVILON ROSTEME S KNIHOU
Prostor před Průmyslovým palácem

Jan Sovák: Příběh života – uvedení knihy
Fascinující vývoj života na naší planetě od nepatrných 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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L002 – Levé křídlo

[[Nakladatelství Brána

11.00–11.50
SÁL KOMIKSŮ – Pravé křídlo8

O Čtyřlístku s Jaroslavem Němečkem
Moderovaná beseda s Jaroslavem Němečkem, tvůr-

3 CENY A SOUTĚŽE

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 chybět ani maskoti Čtyřlístku.
[[Čtyřlístek spol. s r.o.

11.00–11.50

PAVILON ROSTEME S KNIHOU
Prostor před Průmyslovým palácem

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
dárky.
[[Albatros Media a.s. v rámci kampaně Rosteme s knihou

11.00–12.00

SÁL AUDIOKNIH – Levé křídlo6

4 VAŘÍME S KNIHOU

12.00–13.00

7 ODBORNÉ POŘADY

SÁL AUDIOKNIH – Levé křídlo6

Vyrobte si audioknihu – dětská dílna
Audioknihy frčí! A hlavně ty o dětech, které se jen tak
něčeho neleknou. Tvůrčí dílna s Lucií Pernetovou alias 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

13.00–13.50

PAVILON ROSTEME S KNIHOU
Prostor před Průmyslovým palácem

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

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: kocourkem Vojtou, myškou Bibi, veverkou Laskonkou
a sovou Hedou. Účinkují herci Igor Orozovič, Marek
Mikulášek a další.

13.00–13.50

[[SUPRAPHON, LAGARDERE ACTIVE a Asociace vydavatelů
audioknih

[[Městská knihovna v Praze v rámci kampaně Rosteme
s knihou

11.00–12.00

13.00–14.00

P408 – Pravé křídlo

Doteky přírody – kniha vybraná do katalogu
Nejlepší knihy dětem
Václav Chaloupek, mistr večerníčků se zvířátky, líčí
své toulky českou krajinou a nevšední zážitky při objevování malebných míst, jejich květeny – běžné
i vzácné – a ze setkání s jejich ptačími a zvířecími
obyvateli. Knihu prodchnutou autorovými vzpomínkami dotváří více než pět set působivých fotografií Taťány Typltové. Ukázky z knihy a autogramiáda. Moderuje Jitka Saturková.

PAVILON ROSTEME S KNIHOU
Prostor před Průmyslovým palácem

Knihovny a booktubeři. Dokonalá spolupráce?
Fenomén: o knihách před kamerou
Youtube videa se dají točit o čemkoliv. Čtenáři, knihovníky nevyjímaje, mají rádi ta o knihách. Povídání
s booktubery o knihách, natáčení a o tom, jakou roli
v tom může hrát knihovna.

SÁL AUDIOKNIH – Levé křídlo6

Audioknižní dílnička pro malé i velké
Ťapání po knižním veletrhu asi není pro děti taková
zábava, že? Přijďte s nimi do naší audioknižní dílničky, kde budeme společně vyrábět super hračky
a k tomu si necháme vyprávět třeba nějakou pohádku. Dospělým doporučíme, jakou audioknihu dětem
vybrat, a rovnou jim uděláme cenu.
[[Audiolibrix /Asociace vydavatelů audioknih

[[Česká televize – Edice ČT

12.00–12.50

SÁL KOMIKSŮ – Pravé křídlo8

Lucie Lomová: Anča a Pepík
Královna českého komiksu Lucie Lomová vydává
v nakladatelství Práh už páté a zároveň poslední pokračování sebraných příběhů legendárních myšek
Anči a Pepíka a při té příležitosti se uskuteční diskuzní blok shrnující celou její komiksovou tvorbu.
[[Nakladatelství Práh
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