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9.00–9.50
DEPO2015 – ATELIÉR 2 2
Oldřiška Ciprová: Dračí úlet
Časy v království zvaném Middletown se 
změnily. Nic už nebude jako dřív, dokud 
se čaroděj Wogard neuráčí pořádně ča-
rovat nebo král Filomen nezačne koneč-
ně jednat. Královskou idylku změnil svou 
pouhou přítomností princ Coren. Jedna 
královská dcera je v  rychlém sledu udá-
lostí (ne)unesená drakem, druhá si vyrazí 
zuby na schodech a královna omdlívá, 
kdy se jí zachce. Teď se čeká na hrdinu, 
který nastolí řád a pořádek.
 [ Svět knihy, s.r.o. v rámci kampaně 
Rosteme s knihou

9.00–9.50
DEPO2015 – TERASA 2
Medvěd Wojtek od Monte Cassina
Interaktivní scénické čtení inspirované 
knihou Wiesława A. Lasockého Medvěd 
Wojtek od Monte Cassina, kterou vydalo 
nakladatelství Baobab v  roce 2016, při-
pravili studenti DAMU. Malé čtenáře pro-
vedou příběhem medvíděte, které s pol-
skými vojáky za 2. světové války prošlo 
celou oblastí od Blízkého východu až do 
Itálie. 
 [ Polský institut v Praze

10.00
DEPO2015 – TRH10 2
Oldřiška Ciprová: Dračí úlet 
– autogramiáda
 [ Nakladatelský dům GRADA a Svět knihy, 
s.r.o. v rámci kampaně Rosteme s knihou

10.00–10.50
DEPO2015 – KLEMPÍRNA

Slavnostní zahájení 1. ročníku 
mezinárodního knižního veletrhu  
a literárního festivalu Svět knihy Plzeň
Za účastí oficiálních představitelů Minis-
terstva kultury ČR, města Plzně, Plzeň-
ského kraje, zástupců diplomatických 
misí vystavujících zemí a řady kulturních, 
vědeckých a společenských institucí 
z celé ČR a dalších vzácných hostů.
 [ Svět knihy, s.r.o. 

10.00–10.50
DEPO2015 – ATELIÉR 2 2
Tomáš Němeček a Tomáš Chlud:  
Tomáš Garrigue Masaryk: očima 
slečny Alice a mistra Viktora
První prezident samostatného Českoslo-
venska působí na všech fotografiích veli-
ce vážně. Však také vykonal velice vážné 
a pro naši vlast velice zásadní věci. Leckdo 
ale možná neví, že jako student byl pěkné 
kvítko – provokoval učitele a na školníka 
vzal jednou dokonce pohrabáč! A  že se 
vedou klepy o tom, kdo byl jeho otec. A že 
nejdřív zkoušel být zámečníkem (což ho 
nebavilo) a kovářem (což ho bavilo).
 [ Svět knihy, s.r.o. v rámci kampaně 
Rosteme s knihou

10.00–10.50
DEPO2015 – TERASA 2
Medvěd Wojtek od Monte Cassina
Interaktivní scénické čtení inspirované kni-
hou Wiesława A. Lasockého Medvěd Woj-
tek od Monte Cassina, kterou vydalo na-
kladatelství Baobab v roce 2016, připravili 
studenti DAMU. Malé čtenáře provedou 
příběhem medvíděte, které s  polskými 
vojáky za 2. světové války prošlo celou 
oblastí od Blízkého východu až do Itálie.
 [ Polský institut v Praze

11.00
DEPO2015 – BUS42 2
Tomáš Němeček a Tomáš Chlud 
– autogramiáda
Autoři podepisují svoji knihu o T. G. Ma-
sarykovi.
 [ Mladá fronta a Svět knihy, s.r.o. v rámci 
kampaně Rosteme s knihou

11.00–11.50
DEPO2015 – KAVÁRNA 2
Legenda českého komiksu  
Vlastislav Toman: Plzeň ve Strážcích
Plzeňský rodák Vlastislav Toman je no-
vinář a spisovatel, který píše hlavně pro 
děti. Dlouhá léta byl šéfredaktorem časo-
pisu ABC, ve kterém publikoval řadu ko-
miksů. Patří k nim i populární seriál o pří-
hodách chlapců z klubu Strážci. Inspirací 
mu mimo jiné byly zážitky z klukovských 
let, které prožíval na Petrohradu a Slova-
nech i v okolí Plzně. V postavách Strážců 
figurují i tehdejší Tomanovi kamarádi.
 [ Svět knihy, s.r.o. 

11.00–11.50
DEPO2015 – ATELIÉR 2 2
H2O a tajná vodní mise
Spisovatel Petr Stančík a ilustrátorka 
Galina Miklínová uvedou svoji úspěšnou 
dobrodružně-humoristickou sci-fi pro 
děti H2O a tajná vodní mise. Dozvíte se, 
co znamená značka H2O, jak vlastně vy-
padá miniaturní ponorka Abramis, která 
umí plout vodovodním potrubím, i  proč 
se hlavní padouch jmenuje právě Herme-
negild Vulpes. Autoři také představí chys-
tané pokračování knihy s  názvem H2O 
a poklad šíleného oka.
 [ Svět knihy, s.r.o. v rámci kampaně 
Rosteme s knihou

11.00–11.50
DEPO2015 – TERASA

Panel vydavatelů a nakladatelů 
vysokých škol
Kulatý stůl zástupců vysokoškolských 
nakladatelství za účasti představitelů 
MK  ČR, MŠMT a Svazu českých knih-
kupců a nakladatelů. Zevrubná debata 
o specifikách vysokoškolského naklada-
telského sektoru.
 [ Svět knihy, s.r.o. 

12.00
DEPO2015 – BUS44 2
Galina Miklínová a Petr Stančík: H2O 
a tajná vodní mise – autogramiáda
 [ KOSMAS a Svět knihy, s.r.o. v rámci 
kampaně Rosteme s knihou

12.00–12.50
DEPO2015 – KLEMPÍRNA

Tomáš Sedláček: Literatura faktu a její 
dluh vůči beletrii
Literatura faktu bývá často prezentována 
jako svébytný, na beletrii nezávislý žánr. 
Pokud jsou ale obě cestami k pochope-
ní světa a lidské povahy, nemohla by se 
literatura faktu od krásné literatury něče-
mu přiučit? Nemohla by čerpat potravu 
a inspiraci z  bájí, příběhů a vyprávění? 
Opravdu nenajdeme v literatuře faktu ani 
střípek fikce?
 [ Svět knihy, s.r.o. 
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12.00–12.50
DEPO2015 – ATELIÉR 2 2
Knížky Marky Míkové
Spisovatelka a zpěvačka Marka Míková vy-
dává převážně dětské knihy, které se vždy 
odlišují od běžné produkce. To oceňují ne-
jen rodiče, ale také odborná veřejnost. Tře-
ba za knížku Škvíry získala prestižní Zlatou 
stuhu. Na besedě s ní vás seznámí nejen 
se svými knihami, ale připravila si (pro vel-
ké i malé děti) také něco navíc.
 [ Argo

13.00–13.50
DEPO2015 – KLEMPÍRNA

Václav Žmolík: Po Česku III
„Byl bych rád, kdyby tato kniha byla opět, 
jako ty předchozí dvě, praktickým a vě-
řím, že i milým společníkem a průvodcem 
na cestách po naší zemi. Jsou to příběhy 
poučné, které vypovídají mnohé o historii 
Čech, Moravy a Slezska, o lidech v srdci 
Evropy – proto podtitul Místa s příběhy.“ 
Václav Žmolík
 [ Radioservis, a.s.

13.00–13.50
DEPO2015 – ATELIÉR 2

Daniela Šafránková a její tři romány
Pražská autorka, která prožila část života 
v USA, právě vydala svůj třetí román s ná-
zvem Fína. Ukazuje v něm, jak zábavné, 
ale i frustrující můžou být kulturní rozdíly 
mezi Američany a Čechy, mezi světem 
Západu a Východu raných 90. let. Autor-
ka představí i své předchozí romány Aní-
sa a Bydlim v Nuslích.
 [ Argo

13.00–13.50
DEPO2015 – TERASA

Staré písně, prastaré
Staré písně, prastaré je společný projekt 
virtuózního hráče na australský domoro-
dý nástroj didgeridoo Ondřeje Smeykala 
a básníka Iva Hucla. Během autorského 
vystoupení zazní krátké magicko-realis-
tické příběhy inspirované dobrodružnou 
cestou snění.
 [ Bezejmenná edice

14.00
DEPO2015 – BUS44

Václav Žmolík: Po Česku III 
– autogramiáda
 [ KOSMAS a Radioservis, a.s.

14.00–14.50
DEPO2015 – KAVÁRNA

Jan Šír: Ruská agrese proti Ukrajině
Diskuze s autory publikace Ruská agrese 
proti Ukrajině o příčinách a průběhu ruské 

hybridní válečné kampaně a aktuálních 
dopadech rusko-ukrajinské války na stá-
vající mezinárodní uspořádání.
 [ Nakladatelství Karolinum

14.00–14.50
DEPO2015 – ATELIÉR 2

Doteky krásného umění
Křtu pozoruhodného almanachu šesti 
významných českých básníků a esejistů 
se zúčastní autoři Olga Nytrová, Břetislav 
Ždichynec, Alois Marhoul, Břetislav Dit-
rych, Luboš Koláček a Dušan Spáčil.
 [ Nakladatelství Bondy s r.o.

14.00–15.50
DEPO2015 – TERASA 2
Držte si ponožky!
Oddychová ponožková dílna s ilustrátor-
kou bestselleru spisovatele Pavla Šruta 
Lichožrouti Galinou Miklínovou, která 
je zároveň výtvarnicí a režisérkou stej-
nojmenného animovaného filmu. O  Li-
chožroutech ví všechno, tedy i  to, jak si 
z  liché ponožky vyrobit jednoho z  nich. 
Vhodné pro děti od 8 let.
 [ Svět knihy, s.r.o. v rámci kampaně 
Rosteme s knihou

15.00–15.50
DEPO2015 – KLEMPÍRNA

Jiří Grygar: Knihy a hvězdy
Známý astronom a astrofyzik se tento-
krát vyzná ze svého vztahu ke knihám. 
Představí ty, které ho během života ně-
čím zaujaly a které pro něho měly zásadní 
význam. Dozvíte se například, proč se už 
v osmi letech po přečtení jedné z knih roz-
hodl stát hvězdářem. Nebo která česká 
kniha se jako jediná na palubě kosmické 
lodi dostala do vesmíru a 197krát obletěla 
Zemi. Či která z knih uvádí na pravou míru 
sto astronomických omylů. A  také třeba 
proč obdivuje Nerudovy Písně kosmické.
 [ Cykloknihy, s.r.o. a Svět knihy, s.r.o. 

15.00–15.50
DEPO2015 – KAVÁRNA

Radioaktivita Plzeň
Literatura v éteru. Co vzniká ve „Čtyřce“ 
neboli nahrávacím studiu 4 Českého roz-
hlasu Plzeň? Aktivity Tvůrčí skupiny Dra-
ma a literatura představí v bohatém sledu 
audio ukázek slovesní dramaturgové Pet-
ra Hynčíková, Dominik Mačas a rozhlaso-
vý režisér Jakub Doubrava.
 [ ČRo Plzeň

15.00–15.50
DEPO2015 – ATELIÉR 2

Proč (ne)maturovat z klasiky
Tématem besedy pořádané Asociací spi-

sovatelů bude mimo jiné míra, s jakou se 
studenti na českých školách dostávají do 
kontaktu s živou literární kulturou. Účast-
níci: Radek Malý, Ingrid Artezz, Renata 
Bulvová, Lukáš Vavrečka. Moderuje Jo-
sef Straka
 [ Asociace spisovatelů

16.00
DEPO2015 – BUS44 2
Galina Miklínová: Lichožrouti 
– autogramiáda
 [ KOSMAS a Svět knihy, s.r.o. v rámci 
kampaně Rosteme s knihou

16.00
DEPO2015 – předsálí KLEMPÍRNY

Jiří Grygar: Knihy a hvězdy 
– autogramiáda
Autor bude podepisovat stejnojmennou 
knihu, která vyšla společně s básnickou 
sbírkou Písně kosmické od Jana Nerudy 
k jeho 80. narozeninám.
 [ Cykloknihy, s.r.o.

16.00
DEPO2015 – TRH11

Robert Drozda – setkání s přednostou 
Drahorádem
Autogramiáda s knihou Pohádkové prázd-
niny u přednosty Drahoráda.
 [ Novela bohemica

16.00–16.50
DEPO2015 – KLEMPÍRNA

Poezie potřebuje nejsvobodnější hlasy
Když byl Liou Siao-Po v roce 2010 vyhlá-
šen nositelem Nobelovy ceny míru, žila 
jeho žena, čínská básnířka Liou Sia, v do-
mácím vězení. Svobodu získala až v roce 
2018 díky svým podporovatelům, přede-
vším Liao I-wuovi. Na oslavu této sku-
tečnosti zazní z pódia básně Liao  I-wua 
a Liou Sia z knihy Prázdné židle v překla-
du Lukáše Zádrapy. V  češtině předčítá 
básník Jaromír Typlt.
 [ Svět knihy, s.r.o. 

16.00–16.50
DEPO2015 – KAVÁRNA

Ach, ty Češky! Diskuse s polským 
novinářem Mariuszem Suroszem
Osm žen – osm známých i  neznámých 
příběhů. Osm barvitých a komplikova-
ných životopisů umožňuje polskému 
novináři a spisovateli Mariuszi Suroszovi 
představit československé dějiny v bouř-
livém 20. století.
 [ Polský institut v Praze

PÁTEK 21. 9.
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16.00–16.50
DEPO2015 – ATELIÉR 2

Marek Toman: Neptunova jeskyně
Osud svérázného hrdiny, sochy Neptuna 
z  Grébovky, na pozadí společenských, 
politických a architektonických proměn 
pražských Vinohrad od konce 19. stole-
tí až po současnost. Kamenný Neptun 
ožívá a zapojuje se do čilého pracovní-
ho i  vlasteneckého cvrkotu kolem sebe. 
Pomáhá Mořici Gröbemu budovat „ráj na 
zemi“, chodí do Sokola, ale i k turnerům 
či do synagogy.
 [ Svět knihy, s.r.o. a Albatros Media

16.00–16.50
DEPO2015 – TERASA

Plzeň a Plzeňáci v Literárních 
novinách
Setkání s významnými osobnostmi kultu-
ry plzeňského regionu, spolupracovníky 
Literárních novin.
 [ Literární noviny

16.30–17.30
DEPO2015 – TRH09

František Koukolík – autogramiáda
Autor podepisuje svoji novou knihu O li-
dech a životě. František Koukolík knihu 
koncipoval jako mapu cesty za pocho-
pením lidské nátury. V  úvodní části po-
znamenává: „Zeptáte-li se mne, o  čem 
knížka je, odpovím: o svobodě.“
 [ Galén, spol. s r.o. 

17.00
DEPO2015 – NÁDVOŘÍ

Tomáš Míka – slam poetry na Světě 
knihy Plzeň
 [ Novela bohemica

17.00–17.50
DEPO2015 – KLEMPÍRNA

Mezi Kafkou a Batmanem: fantastika 
v síti stereotypu
Žánr fantastiky má prastaré kořeny, patří 
ke kulturnímu dědictví lidstva. V součas-
nosti jej však ohrožují klišé. Nejde pouze 
o  zavedená scénáristická schémata, ale 
v prvé řadě o předsudky mnohých čtená-
řů i  leckterých literárních vědců. Jaká je 
skutečná podoba science fiction, fantasy 
a hororu? Prozradí vám Františka Vrben-
ská.
 [ Svět knihy, s.r.o. v rámci kampaně 
Rosteme s knihou

17.00–17.50
DEPO2015 – KAVÁRNA

Setkání s Amirem Orem
Beseda s  izraelským básníkem a eseji-
stou Amirem Orem, zakladatelem školy 
psaní poezie Helicon a šéfredaktorem 
stejnojmenného časopisu, o  tom, jestli 
se dá psaní poezie učit, jak se překládá 
z jazyků, které překladatel neumí, o důle-
žitosti cestování po světě a obecně o sta-
vu poezie v dnešním Izraeli. S Orem bude 
diskutovat izraelsko-český překladatel 
Pierre Pe’er Friedmann.
 [ Svět knihy, s.r.o. a Velvyslanectví Státu 
Izrael

17.00–17.50
DEPO2015 – ATELIÉR 2

Libuše Čeledová: Člověk ve zdraví 
i v nemoci. Podpora zdraví a prevence 
nemocí ve stáří
Autorka se bude věnovat základním po-
znatkům o prevenci a podpoře zdraví ve 
stáří, o  zdravém způsobu života a psy-
chologii stáří a také důležitým informacím 
z  oblasti sociálního zabezpečení. Před-
náška může být inspirací pro všechny, 
kteří přistupují ke svému stárnutí aktivně 
a konstruktivně – rozvíjejí vlastní zájmy, 
přijímají svůj věk a vyrovnávají se s  po-
tížemi, vědomi si nejen svých omezení, 
ale i možností. Jako host vystoupí děkan 
Lékařské fakulty v Plzni profesor Jindřich 
Fínek.
 [ Nakladatelství Karolinum

17.00–17.50
DEPO2015 – TERASA

Středisko západočeských spisovatelů 
uvádí své básníky
Čtení z básnických děl, v  rámci kterého 
se představí Květa Monhartová, Jan Soj-
ka, Martin Šimek, Jan Jelínek, Jaroslava 
Málková, Karel Pexidr, Jarmila Flaková 
a Vlasta Špinková.
 [ Středisko západočeských spisovatelů

18.00–18.50
DEPO2015 – KLEMPÍRNA

Josef Formánek aneb Úsměv 
smutného muže
Čtení, beseda a autogramiáda českého 
spisovatele a cestovatele Josefa For-
mánka, autora knih Prsatý muž a zloděj 
příběhů, Mluviti pravdu a Létající jaguár, 
jež zaznamenaly obrovský ohlas u čtená-
řů i kritiky. Po absolvování protialkoholní 
léčby zpracoval Formánek tento svůj zá-
žitek v knize Úsměvy smutných mužů. Na 
základě knižní předlohy byl také natočen 
stejnojmenný film. Od 20.30 promítání fil-
mu.
 [ Svět knihy, s.r.o. 

18.00–18.50
DEPO2015 – KAVÁRNA

Milan Děžinský a Petr Hruška: 
Metafyzika každodennosti
Dva básníci, kteří neobvykle pročiště-
ným, čtenářsky přístupným jazykem do-
káží vystihnout skryté, někdy až záhadné 
souvislosti našeho všedního života. Milan 
Děžinský, nositel ceny Magnesia Litera 
za poezii (2018), a Petr Hruška, oceněný 
Státní cenou za literaturu (2013), vyda-
li své první básnické sbírky v 90. letech 
a každá jejich nová kniha je mezi zájem-
ci o českou poezii vnímána jako událost. 
Moderuje Jaromír Typlt.
 [ Svět knihy, s.r.o. 

18.00–18.50
DEPO2015 – ATELIÉR 2

Kamil Pešťák & friends – písničky 
a čtení z románové trilogie
Čtení z románů Kamila Pešťáka Když se 
kruh uzavřel, A  nad tím vším je slunce 
a  Co se do vás vejde proložené autor-
ským písničkářským recitálem. Vystoupí 
Kamil Pešťák a Daniel Dendy Hála, číst 
bude Karla Vovsová.
 [ Smartconsulting s.r.o. –  
Edice – NO STRESS PRESS

18.00–18.50
DEPO2015 – TERASA

Rozbité a (ne)spravené světy
Autorské čtení Lukáše Vavrečky (Meso-
potamis) a Terezy Matouškové (Válka zr-
cadel) v duchu postapokalypticky laděné 
fantastiky. Čtení spojené s  tematickou 
besedou moderuje Ondřej Václavík.
 [ Asociace spisovatelů

20.30
DEPO2015 – NÁDVOŘÍ

Úsměvy smutných mužů
Promítání filmu bude uvedeno 
autorem předlohy Josefem 
Formánkem
Drama / Komedie, Česko, 2018, 92 min.
Hrají: David Švehlík, Jaroslav Dušek, On-
dřej Malý, Ivan Franěk, Marika Šoposká, 
Simona Babčáková, Jiří Maryško a další.
Úsměvy smutných mužů přiblíží příbě-
hy úspěšných chlapů, kteří se přes dno 
lahve dostali na samotné dno života. Na 
dno, odkud vede už jen cesta vzhůru.
Vstupné – návštěvníci veletrhu (s pás-
kou) vstup zdarma, platící divák (cena dle 
sazebníku vstupného na veletrh) obdrží 
vstupenku na veletrh na sobotu 22. 9. 
2018.
 [ Svět knihy, s.r.o. 
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