
  SVĚT KNIHY PLZEŇ 2018

9.00–9.50
DEPO2015 – TERASA 2
Marek Toman: Cukrárna u Šilhavýho 
Jima
Interaktivní příběh z Divokého západu o síle 
literatury. Divadlo pro děti, ale i pro jejich ro-
diče. Hrají: Marek Toman a Edita Vaníčková.
 [ Svět knihy, s.r.o. v rámci kampaně 
Rosteme s knihou

9.00–10.50
DEPO2015 – ATELIÉR 2 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

10.00–10.50
DEPO2015 – KAVÁRNA

Pražská kavárna. Minulost a současnost
Kavárenskou tradici a její proměny před-
staví historička umění Eva Bendová. Po-
odhalí, jak se kavárny podílely na formo-
vání života a kultury české společnosti 
během tří staletí i  jaké významné osob-
nosti jsou s nimi spjaty.
 [ Verzone

10.00–10.50
DEPO2015 – TERASA 2
Šípková Růženka aneb Až uplyne  
100 let…
Divadlo Ka2 uvádí loutkovou pohádku 
Šípková Růženka podle Charlese Perraul-
ta. O  tom, proč některé princezny tak 
dlouho spí, proč jsou dobré a zlé sudičky, 
a o tom, že vždycky přijde ten pravý, ať už 
je to princ nebo okamžik, bude vyprávět 
Kateřina Tschornová.
 [ Francouzský Institut v Praze, Alliance 
française Plzeň a Svět knihy, s.r.o. v rámci 
kampaně Rosteme s knihou

11.00
DEPO2015 – BUS44 2
Galina Miklínová: Lichožrouti 
– autogramiáda
 [ KOSMAS a Svět knihy, s.r.o. v rámci 
kampaně Rosteme s knihou

11.00–11.50
DEPO2015 – KLEMPÍRNA

Jan Guillou a Ondřej Kundra: 
Spisovatel a novinář – politické téma
Spisovatel je v  nejhlubším smyslu poli-
tickým aktérem. Pokud je zároveň také 
novinářem, platí to dvojnásob. Jak pro-
mlouvá politika do literatury? Jak by se 
měl v politice angažovat spisovatel sám 
a nakolik angažované by mělo být jeho 
dílo? Jan Guillou a Ondřej Kundra budou 
porovnávat své zkušenosti a konfronto-
vat své názory. Moderuje Kateřina Kadle-
cová.
 [ Svět knihy, s.r.o., Nakladatelství Host 
a Velvyslanectví Švédska

11.00–11.50
DEPO2015 – KAVÁRNA

Setkání s Bettinou Hartz
Setkání s německou prozaičkou, básníř-
kou a dramatičkou Bettinou Hartz, která 
v  současné době pobývá v  České re-
publice na autorské rezidenci. Seznamte 
se s její tvorbou a názorem na literaturu. 
Zjistěte, na čem v současné době pracuje 
a čím ji inspiroval pobyt v České repub-
lice.
 [ Svět knihy, s.r.o. 

11.00–11.50
DEPO2015 – ATELIÉR 2

Milena Lenderová: Oděvní móda jako 
historický pramen
Přednáška autorky knih Z  dějin české 
každodennosti a K  hříchu i  k  modlitbě. 
Obsah rčení „šaty dělají člověka“ je da-
leko hlubší, než se na první pohled zdá: 
oblečení je ukazatelem sociálního posta-
vení, výrazem politických sympatií, lze 
jím protestovat proti pravidlům většinové 
společnosti či komunikovat s  bližními. 
Tak tomu bylo i v minulých časech.
 [ Nakladatelství Karolinum

11.00–11.50
DEPO2015 – TERASA 2
Marek Toman: Cukrárna u Šilhavýho 
Jima
Interaktivní příběh z  Divokého západu 
o síle literatury. Divadlo pro děti, ale i pro 
jejich rodiče. Hrají: Marek Toman a Edita 
Vaníčková.
 [ Svět knihy, s.r.o. v rámci kampaně 
Rosteme s knihou

12.00–12.50
DEPO2015 – KLEMPÍRNA

Odkaz Václava Havla: Literatura 
a disidenství
Václav Havel, světově známá postava 
a autor, který se nebál podporovat utis-
kované, vězněné a nespravedlivě souze-
né. I  tímto inspiroval řadu umělců, a to 
například také v Číně. Charta 08, kterou 
tamní signatáři pod vedením nobelisty 
Liou Siao-poa sepsali, inspirovala o třicet 
jedna let mladší, česká verze. Co ale zů-
stalo z  dědictví českého disentu a Vác-
lava Havla v Číně dnes? Co to znamená 
být spisovatelem – disidentem? A co se 
změnilo od časů VH? Na to odpoví Liao 
 I-wu (autor a nositel Ceny Václava Havla), 
Martin Hala (sinolog, zakladatel Sinopsis) 
a Michael Žantovský (ředitel Knihovny 
Václava Havla).
 [ Svět knihy, s.r.o. 

12.00–12.50
DEPO2015 – ATELIÉR 2 2
Jezevec Chrujda prochází divočinou
Jezevec Chrujda už točil film, urychloval 
pampeliškové víno, vyzrál na krvežíznivé 
cucíře a letěl do vesmíru. Páté dobro-
družství chlupatého podzemního stavi-
tele a jeho kamarádů z lesa Habřince se 
odehrává na moři a v tropickém pralese. 
Knížku uvede autor Petr Stančík.
 [ Svět knihy, s.r.o. v rámci kampaně 
Rosteme s knihou

12.00–12.50
DEPO2015 – TERASA 2
Šípková Růženka aneb Až uplyne  
100 let…
Divadlo Ka2 uvádí loutkovou pohádku 
Šípková Růženka podle Charlese Perraul-
ta. O  tom, proč některé princezny tak 
dlouho spí, proč jsou dobré a zlé sudičky, 
a o tom, že vždycky přijde ten pravý, ať už 
je to princ nebo okamžik, bude vyprávět 
Kateřina Tschornová.
 [ Francouzský Institut v Praze, Alliance 
française Plzeň a Svět knihy, s.r.o. v rámci 
kampaně Rosteme s knihou

13.00
DEPO2015 – TRH12 2
Petr Stančík: Jezevec Chrujda 
prochází divočinou – autogramiáda
 [ Meander Publishing a Svět knihy, s.r.o. 
v rámci kampaně Rosteme s knihou

sobota 22. 9.
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13.00–13.50
DEPO2015 – KLEMPÍRNA

Hledání dějin s Karlem Hvížďalou 
a Jiřím Přibáněm
Diskuze s  autory publikace Hledání dě-
jin. Dialog novináře-zvědavce z  Prahy 
s právním filozofem z britského Cardiffu 
nad uzlovými body naší historie u příleži-
tosti 100. výročí republiky. Proč a jak jsme 
v různých dobách vnímali a chápali naše 
dějiny? Moderuje Zdenko Pavelka.
 [ Nakladatelství Karolinum

13.00–13.50
DEPO2015 – ATELIÉR 2

Skotsko po česku s Paulem Millarem
Honorární konzul České republiky ve 
Skotsku je zajímavý titul, který ale ani 
v nejmenším nemůže popsat jedinečnou 
osobnost Paula Millara, jenž jej hrdě nosí. 
Millar – rozkročen mezi Skotskem a Čes-
kou republikou – dokáže přiblížit zemi 
sukní a dud jako nikdo jiný. Pokud máte 
vztah k  domovině whisky, budete nad-
šení. Pokud jej nemáte, Paul Millar ho ve 
vás rychle vypěstuje.
 [ Argo

13.00–13.50
DEPO2015 – TERASA 2
Lucie Lomová: Anča a Pepík
Královna českého komiksu Lucie Lomo-
vá napsala a nakreslila už páté a zároveň 
poslední pokračování sebraných příběhů 
legendárních myšek Anči a Pepíka. Při 
této příležitosti se uskuteční diskuzní blok 
shrnující celou její komiksovou tvorbu.
 [ Svět knihy, s.r.o. v rámci kampaně 
Rosteme s knihou

14.00
DEPO2015 – BUS44

Paul Millar – autogramiáda
 [ KOSMAS a Argo

14.00
DEPO2015 – TRH02 2
Lucie Lomová: Anča a Pepík 
– autogramiáda
 [ Nakladatelství Práh a Svět knihy, s.r.o. 
v rámci kampaně Rosteme s knihou

14.00–14.30
DEPO2015 – BUS01

Alena Vávrová
Autorské čtení a autogramiáda básnířky.
 [ Nakladatelství NAVA

14.00–14.50
DEPO2015 – KLEMPÍRNA

Alena Mornštajnová: Hana
Ve svém zatím posledním románu autor-
ka zpracovává pohnuté osudy židovské 
rodiny, inspirované skutečnými událost-
mi. Kniha se stala opravdovým fenomé-
nem – pyšní se velkolepým recenzním 
portfoliem a i více než rok a půl po vydání 
stále ovládá nejen žebříčky prodejů, ale 
také sociální sítě. Autorka za román zís-
kala ocenění Kniha roku 2017 a Novinka 
roku 2017 na Databázi knih, Cena Česká 
kniha 2018 a Studentská cena Česká kni-
ha 2018.
 [ Nakladatelství Host

14.00–14.50
DEPO2015 – KAVÁRNA

Pokrokem k zániku – pohled odjinud
Mnislav Zelený Atapana je známý český 
etnograf, který se celý život specializuje 
na národy Jižní Ameriky. Díky životu po 
jejich boku nazírá dění v  současné ev-
ropské společnosti s  odstupem, který 
mu umožňuje netradičně pojmenovávat 
nešvary naší civilizace z  úhlu pohledu 
přírodních národů. Jeho přednášky bývají 
plamenné a posluchači z nich odcházejí 
s vědomím, že tohle ještě neslyšeli.
 [ Argo

14.00–14.50
DEPO2015 – ATELIÉR 2

Češi a Francouzi nad knihou
Je česká a francouzská literatura stejná, 
nebo jiná? Jaké knihy se překládají? Je 
těžké prosadit konkrétní knihu k  vydá-
ní v  zahraničí? Co si mohou francouzští 
čtenáři přečíst z  české literatury? Mají 
čeští čtenáři v překladech k dispozici to 
nejlepší z francouzské literatury? Debatu-
jí Benoit Meunier (překladatel) a Jovanka 
Šotolová (překladatelka, šéfredaktorka 
časopisu iLiteratura).
 [ Francouzský Institut v Praze a Alliance 
française Plzeň

14.00–14.50
DEPO2015 – TERASA

Na vlastní kůži – beseda o životě 
s duševní nemocí
Jak zvládat život s duševní nemocí? Be-
seda s  peer konzultantkou Silvií Chru-
dinovou z  organizace Práh jižní Morava 
na téma zkušenosti s  duševní nemocí 
a o tom, jak se z ní zotavovat. Besedy se 
také zúčastní Anežka Chrudinová, sestra 
peer konzultantky, která je zároveň pře-
kladatelkou komiksu Adriana Malmgre-
na Isaac v  úzkých, jenž bude vystaven 
v DEPO2015.
 [ Práh jižní Morava

14.30–15.00
DEPO2015 – BUS01

Peggy Kýrová
Autorka podepisuje svou knihu Stará 
dobrá Anglie.
 [ Nakladatelství NAVA

15.00
DEPO2015 – BUS44

Mnislav Zelený Atapana
 [ KOSMAS a Argo

SOBOTA 21. 9.

Přijďte si vyrobit svého Lichožrouta, výtvarnice Galina Miklínová vám poradí, jak na to.
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15.00–15.50
DEPO2015 – KLEMPÍRNA

Fikce a pravda
Spisovatelé píší o společnosti, ve které žijí. 
Pokud ale chtějí poodhalit její skutečnou 
tvář, musí k tomu zvolit adekvátní narativní 
techniku. Jak tento proces funguje? Jak 
k nám prostřednictvím vyprávění pronikají 
podstatné pravdy? O tomto tématu budou 
diskutovat dva přední čeští autoři z mladé 
generace – Kateřina Tučková a Marek Šin-
delka. Moderuje Kateřina Kadlecová.
 [ Svět knihy, s.r.o. 

15.00–15.50
DEPO2015 – KAVÁRNA

Ludvík Šváb: Uklidit až po mé 
smrti – představení publikace
Výběr textů, obrazová část a DVD pre-
zentují materiály z písemné, fotografické 
a filmové pozůstalosti Ludvíka Švába, 
člena pražské Surrealistické skupiny. Kni-
ha Evženie Brabcové a Jiřího Horníčka 
byla oceněna evropskou cenou za design 
EdAwards 2018.
 [ Národní filmový archiv

15.00–15.50
DEPO2015 – ATELIÉR 2

Paměti Václava Marii Havla
Slavnostní uvedení knihy vzpomínek Vác-
lava Marii Havla, otce prezidenta Václava 
Havla a nevšední osobnosti, jejíž pod-
nikatelský duch se přirozeně snoubil se 
společenskou odpovědností. Knihu lze 
číst i  jako monumentální fresku počátku 
moderních českých dějin. Účinkují: Ivan 
M. Havel, Michael Žantovský a Pavel Há-
jek.
 [ Knihovna Václava Havla

16.00–16.50
DEPO2015 – KAVÁRNA

Jiří Hošek: Jiná Británie
Jiná Británie není ani turistický bedekr, 
ani učebnice politologie. Kniha nabízí 
zajímavou sondu do britské společnosti 
i  prostřednictvím některých Čechů, kteří 
ve Spojeném království prorazili – fotba-
lového brankáře Petra Čecha nebo le-
gendy krajanské komunity, lady Mileny 
Grenfell-Bainesové.
 [ Radioservis, a.s.

16.00–16.50
DEPO2015 – ATELIÉR 2

Vratislav Maňák: Rubikova kostka
Knihu Rubikova kostka její autor charak-
terizuje jako retro román, ale také jako 
román o paměti. Příběh rodiny mladého 

učitele Ondřej Šmída je vystavěný na 
půdorysu skutečných událostí z  Plzně 
roku 1953, kdy po měnové reformě došlo 
k  prvnímu protivládnímu povstání v  ze-
mích východního bloku. Vratislav Maňák 
za svůj „plzeňský román“ získal nominaci 
na Cenu Evropské unie za literaturu 2017 
a Cenu Bohumila Polana 2016.
 [ Nakladatelství Host

16.00–16.50
DEPO2015 – TERASA

Tomáš Kůs: Mělké jámy a Robert 
Janda: Za vyplazený jazyk
Čtení předních západočeských básníků, 
držitelů ceny Bohumila Polana, z  jejich 
nejnovějších knih.
 [ Bezejmenná edice

17.00
DEPO2015 – BUS44

Jiří Hošek: Jiná Británie 
– autogramiáda
 [ KOSMAS a Radioservis, a.s.

17.00–17.30
DEPO2015 – BUS01

Václav Engler
Autogramiáda autora knih Noc a Modrý 
měsíc.
 [ Nakladatelství NAVA

17.00–17.50
DEPO2015 – KLEMPÍRNA

Naši Poláci: Mariusz Szczygieł 
a Zbigniew Czendlik
Proč se Poláci intenzívně zajímají o čes-
kou kulturu a společenské dění a na-
opak to nefunguje? Dva Poláci, kteří 
toho o Češích vědí možná více než Češi 
sami o sobě, v diskuzi o česko-polských 
vztazích, láskách, nenávistech a stereo-
typech. Moderuje Markéta Zahradníková.
 [ Svět knihy, s.r.o. 

17.00–17.50
DEPO2015 – KAVÁRNA

Václava Jandečková: Jak komunisti 
postavili Falešné hranice
Autorka se již několik let zabývá provo-
katérským komunistickým komplotem 
proti občanům bývalého Československa 
s  krycím jménem Kámen. Své poznatky 
shrnula v  knize Falešná hranice, která 
již svým názvem popisuje podstatu celé 
akce. Prezentace její knihy a diskuse 
o tehdejších poměrech je pro návštěvníky 
vždy silným zážitkem.
 [ Argo

17.00–17.50
DEPO2015 – ATELIÉR 2

Můj syn terorista
Ponořte se do křehkého tématu džihá-
dismu s  uznávaným investigativním no-
vinářem z  časopisu Respekt Ondřejem 
Kundrou a Tomášem Lindnerem. Jak se 
cítí evropské matky, jejichž synové odešli 
bojovat za Islámský stát?
 [ Svět knihy, s.r.o. a Albatros Media

17.00–17.50
DEPO2015 – TERASA

Středisko západočeských spisovatelů 
uvádí své prozaiky
Čtení z prozaických děl a beseda, během 
které se představí Peggy Kýrová, Daniela 
Kovářová, Jitka Prokšová, Václav Gruber, 
Milan Čechura, Jiří Hlobil a Ivo Fencl. Mo-
deruje Jiří Hlobil.
 [ Středisko západočeských spisovatelů

17.30–18.00
DEPO2015 – BUS01

Ivo Fencl
Autogramiáda knihy Lektorka z galerie na 
rohu.
 [ Nakladatelství NAVA

18.00
DEPO2015 – BUS44

Mariusz Szczygieł a Zbigniew 
Czendlik – autogramiáda
 [ KOSMAS

18.00–18.50
DEPO2015 – KAVÁRNA

Jan Guillou: Velké století
Zakončeme premiérový Svět knihy Plzeň 
ve společnosti Jana Guillou, nejpopulár-
nějšího švédského autora! Jan Guillou 
představí své dílo, zejména pak kniž-
ní sérii Velké století, která na příběhu tří 
norských chlapců popisuje dvacátý věk 
a jeho dramata. Fascinující literární série 
o převratném století.
 [ Svět knihy, s.r.o., Nakladatelství Host 
a Velvyslanectví Švédska

SOBOTA 21. 9.


