
10.00–10.50
� VELKÝ SÁL – STŘEDNÍ HALA 5
Uplatnění knihy v projektech EU
Prezentace programu celoživotního učení a příkladů
projektů, které zpracovávají literární témata. Vyhlášení
výsledků soutěže programu „Comenius“ o nejlepší
esej na téma Kniha a vzdělání. Účinkují: Jitka Valchářo-
vá a Jana Pávková.
[ Dům zahraničních služeb MŠMT

10.00–10.50
� LITERÁRNÍ SÁL – PRAVÉ KŘÍDLO 1
BUBU – autorské čtení
Setkání s Monikou Elšíkovou, režisérkou filmu Vánoční
příběh a autorkou knihy BUBU – Vánoční příběh, která
podle tohoto filmu vznikla, a s herci z filmového příbě-
hu.
[ Česká televize – Edice ČT

10.00–10.50
� AUTORSKÝ SÁL – LEVÉ KŘÍDLO 1
Slavnostní vyhlášení výsledků soutěže „Náš
svět“
Slavnostní vyhlášení výsledků dětské literární soutěže
Náš svět spojené s předáváním cen, autorským čte-
ním a čtením ukázek oceněných prací. Garantem sou-
těže je Národní institut dětí a mládeže MŠMT. Účinkují:
Magdalena Rysová, Eva Schneiderová, Markéta Rau-
sová a další.
[ Národní institut dětí a mládeže a Svět knihy, s.r.o.

10.00–10.50
� SÁL ROSTEME S KNIHOU – PRAVÉ KŘÍDLO

Bible 100x jinak
Ředitel České biblické společnosti představí Bibli
v mnoha podobách – armádní Bibli v „maskáčích“,
Bibli, která mění obal, dětské Bible, Audio Bibli, Bibli na
internetu a nejednu literární duši nadchne „synoptická
Bible“. Účastníci semináře dostanou nahrávku Bible.
[ Česká biblická společnost

10.00–10.50
� LITERÁRNÍ KAVÁRNA – PRAVÉ KŘÍDLO (BALKON

VLEVO)

Můžeme se vyrovnat s historií, když ji
neznáme???
Beseda s pamětníky významných milníků našich mo-
derních dějin, kteří přispěli svými vzpomínkami na we-
bový portál „Pamě� národa“. Ten bude na besedě rov-
něž představen, stejně jako metoda orální historie.
Účinkují: Gestoři projektu ze společnosti Post Bellum a
Ústavu pro studium totalitních režimů, vybraní pamět-
níci.
[ Ústav pro studium totalitních režimů

10.00–10.50
� KOMORNÍ SÁL – PRAVÉ KŘÍDLO (BALKON VLEVO)

Židovská krásná literatura v Evropě
Přednáška s besedou – Doc. Dr. Jiřina Šedinová.
[ Kontinenty

10.00–11.00
STÁNEK L 415 (LEVÉ KŘÍDLO) 1
Petra Braunová: Terezománie – beseda
a autogramiáda

Petra Braunová se během uplynulých pěti let etablova-
la jako autorka úspěšných knih pro děti a mládež. Její
kniha Terezománie je určena čtenářkám od 14 let.
[ nakladatelství Albatros

10.00–11.20
� PAVILON FANTAZIE A KREATIVITY 12

PRAVÉ KŘÍDLO

Ivona Březinová: Pohádková tvůrčí dílna
pro děti
[ Literární akademie

10.00–14.00
PROSTOR PŘED PRŮMYSLOVÝM PALÁCEM 1
Den s ABC
Časopis ABC zve všechny děti na zábavný program
plný soutěží, her, legrace a překvapení. Přij�te se
v prostoru před Průmyslovým palácem ponořit do svě-
ta ABC!
[ Ringier

11.00
STÁNEK L 824 (LEVÉ KŘÍDLO)

Jiří Dědeček
zahajuje prezentaci PEN klubu na veletrhu s kytarou
a čte z nově vydaného překladu Angelo Ambrogini ře-
čený Poliziano: Rispetti a dispetti.
[ PEN klub

11.00
STÁNEK P 414 (PRAVÉ KŘÍDLO) 1
Monika Elšíková a Zuzana Bydžovská
autogramiáda
Oficiální křest a autogramiáda ke knize Bubu – Vánoční
příběh.
[ Česká televize – Edice ČT

11.00
STÁNEK P 615 (PRAVÉ KŘÍDLO)

Mária Kubelková – setkání s přáteli časopisu
SANQUIS
Pozvání od časopisu SANQUIS přijaly významné
osobnosti z divadelní a výtvarné scény.
Moderuje Martina Menšíková
[ WALD Press s.r.o. – časopis Sanquis

11.00–11.45
STÁNEK L 103 (LEVÉ KŘÍDLO)

Milan Mareš – autogramiáda
Prof. M. Mareš podepisuje svou knihu Příběhy mate-
matiky, stručných dějin královny věd.
[ nakladatelství  Pistorius & Olšanská

11.00–11.50
� LITERÁRNÍ SÁL – PRAVÉ KŘÍDLO

TOURMAP 2009 – slavnostní předávání cen
6. ročník mezinárodního festivalu map, turistických
průvodců a cestopisů. Expozice všech přihlášených
produktů na stánku P 504 v pravém křídle.
[ Avant Promotion, s.r.o.

11.00–11.50
� SÁL ROSTEME S KNIHOU – PRAVÉ KŘÍDLO 1
„Za tuhle knihu Vám patří dík“ a „Moje knižní 1“
Vyhlášení výsledků literárních soutěží pro děti a mlá-
dež do 18 let pořádaných v rámci kampaně Rosteme
s knihou.
[ Svět knihy, s.r.o.

11.00–11.50
� AUTORSKÝ SÁL – LEVÉ KŘÍDLO 37
Geert van Istendael – Evropský labyrint
Setkání s význačným vlámským autorem, publicistou a
mediální osobností. Geert van Istendael, který je auto-
rem řady próz, esejů a básnických knih, z nichž někte-
ré vyšly v češtině, bude besedovat se svojí překladatel-
kou Janou Pellarovou.
ve vlámském a českém jazyce
[ Literature Across Frontiers a Svět knihy, s.r.o.

11.00–11.50
� LITERÁRNÍ KAVÁRNA – PRAVÉ KŘÍDLO 5

(BALKON VLEVO)

Jak dnes učit o komunizmu?
Prezentace vzdělávacích projektů ÚSTR: webové an-
tologie ideologických textů, dokumentačně-vzděláva-
cího projektu „Film a dějiny totalitních režimů“ a vzdě-
lávacího DVD „1968: Zmařené naděje.“
Účinkují: Vlastimil Venclík – režisér snímku Nezvaný
host (1969) obsaženého na vzdělávacím DVD, Dr. Ka-
mil Činátl – gestor projektu, Mgr. Jaroslav Pinkas –
gestor projektu, Mgr. Petr Slinták – gestor projektu.
[ Ústav pro studium totalitních režimů

11.00–11.50
� KOMORNÍ SÁL – PRAVÉ KŘÍDLO 1

(BALKON VLEVO)

Loutkové divadélko v kufříku aneb Co vše
v něm může být ukryto
Setkání s autorkou loutkového kufříkového divadélka
Mgr. Kateřinou Drdlovou, představení jednotlivých
loutkových pohádek a povídání o tom, jak se i jinak dá
s divadélkem pracovat. Určeno všem, kdo se dětem
rádi věnují a chtějí si s nimi hrát.
[ Hyperion, s.r.o.

11.00–12.00
STÁNEK L 415 (LEVÉ KŘÍDLO) 1
Daniela Krolupperová, Markéta Vydrová:
Sedmilhář Josífek, beseda a výtvarná dílna
Přij�te se dozvědět, jak vznikal příběh chlapce, který si
rád vymýšlí a jeho rodiče s ním mají trápení. Řekne vám
to spisovatelka Daniela Krolupperová a výtvarnice Mar-
kéta Vydrová, se kterou si můžete namalovat obrázek.
[ nakladatelství Albatros

11.00–12.30
STÁNEK S 106 (STŘEDNÍ HALA) 3
Ruský svět v Čechách – kulatý stůl
Promítání filmu z cyklu Ruský svět bez hranic.
[ FATMK Ruska

11.30
STÁNEK L 824 (LEVÉ KŘÍDLO)

Jarda Červenka – Přepadení
Román, který právě vychází v nakladatelství Naše voj-
sko. Česko-americký prozaik, autor tří sbírek povídek
(dvě z nich – Dámy bruselských nocí a Sběratel žárovek
vyšly česky) a dvou románů. Nositel tří amerických lite-
rárních cen. Jako Američan píše anglicky, ale bude číst
z českého překladu Jany Vořechovské.
[ PEN klub

11.30–12.20
� VELKÝ SÁL – STŘEDNÍ HALA 3
Puškin nanečisto (Pushkin-band)
v podání prozaika, puškinologa, předsedy ruského
PEN-klubu Andreje Bitova s doprovodem dua: hoboj –
Alexandr Alexandrov, bicí – Vladimir Tarasov.
[ FATMK Ruska

11.30–12.30
STÁNEK L 306 (LEVÉ KŘÍDLO)

Petr Urban – autogramiáda
Jeden z nejznámějších ilustrátorů a dodavatelů vtipů,
který svým kresleným humorem rozhýbal milióny brá-
nic, vám podepíše knihy s originálními ilustracemi, kte-
ré vydává nakladatelství Fragment. Možná přikreslí
k věnování vtip na tělo.
[ nakladatelství Fragment

11.30–12.50
� PAVILON FANTAZIE A KREATIVITY 5

PRAVÉ KŘÍDLO

Harri István Mäki: Až moc rychlé, až moc
k smíchu (dětská literatura ve Finsku)
Spisovatel a učitel tvůrčího psaní Harri István Mäki
představuje nejnovější jedinečné trendy ve finské dět-
ské literatuře.
pořad v anglickém a českém jazyce
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[ Orivesi College of Art (Finsko) a Literární akademie

12.00
STÁNEK L 824 (LEVÉ KŘÍDLO)

Miloslav Uličný: Ráj a peklo lásky
ve španělských zpěvnících z 15. století
Čtení ze sbírky, kterou sestavil, přeložil, napsal před-
mluvu a medailony autorů.
[ PEN klub

12.00–12.45
STÁNEK L 103 (LEVÉ KŘÍDLO)

Karel Hynie – autogramiáda
Autor podepisuje svůj román Volha.
[ nakladatelství  Pistorius & Olšanská

12.00–12.50
� AUTORSKÝ SÁL – LEVÉ KŘÍDLO 4
Nico Helminger
Lucemburský spisovatel, dramatik a básník předsta-
vuje svou tvorbu. Pořad uvádí: Jana Zoubková.
pořad v německém a českém jazyce
[ Embassy of the Grand Duchy of Luxembourg a Svět

knihy, s.r.o.

12.00–12.50
� LITERÁRNÍ SÁL – PRAVÉ KŘÍDLO 5
Škola základ života – představuje se Obec
spisovatelů
Vyhlášení výsledků internetové soutěže o nejlepší epi-
gram nebo aforismus pro studenty gymnázií. Z aforis-
mů čtou a své knihy podepisují členové OS – Jiří
Žáček, Jan Vodňanský, Miroslav Huptych, Lubomír
Brožek, Jiří Stránský, Lydie Romanská-Lidmilová, Jan
Cimický, Lukáš Bárta a další, uvádějí Ivana Lukelová,
Vladimír Křivánek.
[ Obec spisovatelů

12.00–12.50
� SÁL ROSTEME S KNIHOU – PRAVÉ KŘÍDLO

Šoa v české literatuře
Nakladatelství Sefer a Academia se vydávaní knih
s touto tematikou věnují systematicky. Výběr z jejich
produkce je součástí literární diskuse „Šoa v české lite-
ratuře“, jako jedné z doprovodných akcí červnové Me-
zinárodní konference o holocaustu (www.holocauste-
raassets.eu). Účast k diskusi přijali: Ivan Klíma, Ivan
Kraus, Magdalena Platzová, Radka Denemarková a
Irena Dousková. Moderuje Petr Brod.
[ Úřad vlády ČR, Ministerstvo zahraničí ČR,

Nadace Forum 2000

12.00–12.50
� LITERÁRNÍ KAVÁRNA – PRAVÉ KŘÍDLO

(BALKON VLEVO)

Jáchym Topol – beseda
Nejen o své poslední knize Chladnou zemí bude hovo-
řit Jáchym Topol spolu se svým nakladatelem Vikto-
rem Stojlovem.
[ nakladatelství TORST

12.00–12.50
� KOMORNÍ SÁL – PRAVÉ KŘÍDLO 7

(BALKON VLEVO)

Ota Filip – autorské čtení
„Kde bychom mohli být, co všechno bychom bývali
mohli dokázat, kdyby nám stále nevládli větší a silněj-
ší?“ – čtení z románu Café Slavia a diskuse s autorem.
V českém a německém jazyce, tlumočení zajištěno.
[ Pražský literární dům autorů německého jazyka

12.00–13.00
STÁNEK S 204 (STŘEDNÍ HALA) 4
Podpora pro překladovou literaturu
a překladatele
Společná prezentace Evropských literárních a knižních
center sdružených v síti Literature Across Frontiers / Li-
teratura bez hranic představí programy podpory pro
překladovou literaturu a překladatele a knihy, které vy-
šly s podporopu evroských knižních center v České re-
publice.
jen pro zvané hosty

12.30
STÁNEK L 824 (LEVÉ KŘÍDLO)

Dagmar Sedlická – autorské čtení
Kolik mužů potřebuje žena (průřez reflexivní poezií
z doby, kdy erotika vítězila nad politikou i nad sexem).
[ PEN klub

13.00
STÁNEK L 824 (LEVÉ KŘÍDLO)

Vladimír Just – autorské čtení
z nového Velkého slovníku floskulí, který vychází v na-
kladatelství Academia.
[ PEN klub

13.00–13.45
STÁNEK S 106 – STŘEDNÍ HALA 3
Prezentace nových knih vydavatelství Ruská
cesta (Ruskij pu�),
věnovaných ruské emigraci v Československu. Mode-
ruje: Marija Vasiljeva, vědecká pracovnice Domu rus-
kého zahraničí Alexandra Solženicyna.
[ FATMK Ruska

13.00–13.45
STÁNEK L 103 (LEVÉ KŘÍDLO) 4
Saskia de Coster – autogramiáda
Vlámská autorka podepisuje svou knihu Hrdina.
[ nakladatelství Pistorius & Olšanská

13.00–13.50
� VELKÝ SÁL – STŘEDNÍ HALA

Předávání výročních cen Fragment za rok 2008
Nejúspěšnější autory a tituly odmění nakladatelství
Fragment Výročními cenami za rok 2008. Přij�te na
slavnostní předávání cen, které moderuje Markéta
Mayerová a mezi nominovanými jsou mimo jiné Zde-
něk Svěrák a Petr Urban.
[ nakladatelství Fragment

13.00–13.50
� LITERÁRNÍ SÁL – PRAVÉ KŘÍDLO

Slovník roku 2009
Slavnostní vyhlášení výsledků 16. ročníku soutěže a
předávání cen. Publikace JTP pro diváky zdarma.
Účinkují: Amalaine Diabová, Helena Giordanová, Ale-
na Šourková, Petr Kautský a autoři a vydavatelé vítěz-
ných publikací.
[ Jednota tlumočníků a překladatelů

13.00–13.50
� AUTORSKÝ SÁL – LEVÉ KŘÍDLO 47
José Luis Peixoto: Dítě v troskách poezie
Romanopisec, básník, povídkář, dramatik, textař a žur-
nalista José Luis Peixoto patří k nejvýraznějším, nejuz-
návanějším i nejčtenějším představitelům současné
portugalské literatury. Dítě v troskách je jeho básnická
prvotina z roku 2001. Moderuje Vlastimil Váně. Jedná
se o druhou autorovu návštěvu Čech. Poprvé navštívil
Prahu a veletrh v roce 2005, též u příležitosti publiková-
ní překladu jeho prvního románu Nikdo se nedívá.
[ Portugalské centrum Praha, Dauphin a Svět knihy, s.r.o.

13.00–13.50
� SÁL ROSTEME S KNIHOU – PRAVÉ KŘÍDLO 5
Dobrá knížka a Knihovnice.cz
Představení o. s. Dobrá knížka, která se zaměřuje zej-
ména na podporu čtení knih a zvýšení informovanosti
o knihách. Dále bude představen literární server Kni-
hovnice.cz a jeho internetové aktivity.
Účinkují: Iva Mračková, zpěvák, skladatel a spisovatel
Richard Pachman a Radek Červený.
[ Radek Červený – Knihovnice.cz

13.00–13.50
� LITERÁRNÍ KAVÁRNA

Cesty českého katolického samizdatu 80. let
Besedy nad knihou o katolickém samizdatu, méně
známé části samizdatových tiskovin, se účastní nejen
autorka, Mgr. Marta Edith Holečková, ale i pamětníci,
kteří vzpomenou na dobu více než před dvaceti lety.
[ Vyšehrad, spol. s r.o.

13.00–13.50
� KOMORNÍ SÁL – PRAVÉ KŘÍDLO 7

(BALKON VLEVO)

Milena Oda, nová generace německy píšících
českých autorů – autorské čtení
Existuje nekonečno? Nekonečná láska? Nekonečný
ráj? Tohle všechno objevil Pius neboli Pi. Zamiloval se
do Pi a tím to všechno začalo… Ze svého prozaického
debutu Piquadrat (2007) čte autorka.
v českém a německém jazyce
[ Pražský literární dům autorů německého jazyka

13.00–13.50
� PAVILON FANTAZIE A KREATIVITY 2

PRAVÉ KŘÍDLO

František Novotný – Mezní jevy fantastiky
Příběh služebnice Margaret Atwoodové a Židovský po-
licejní klub Michaela Chabona si vybral František No-
votný, několikanásobný laureát Ceny Akademie SF,
aby demonstroval, kde má dnešní sci-fi hranice.
[ SFK Avalon, o.s.

13.00–14.00
STÁNEK L 415 (LEVÉ KŘÍDLO)

Martin Hilský: Rozbité zrcadlo – beseda
a autogramiáda
Profesor anglistiky a známý překladatel Shakespeara
napsal knihu esejů Rozbité zrcadlo. Kniha zahajuje
řadu „Speculum“.
[ nakladatelství Albatros

13.00–14.00
STÁNEK L 801 (LEVÉ KŘÍDLO)

Tatijana Kejvalová – autogramiáda
Autorka podepisuje svoji již šestou knížku Amrita vám
vzkazuje. Knížka humorně zachycuje drobné události na-
šich životů, které bychom mnohdy přešli bez povšimnutí.
[ OFTIS

13.00–14.00
STÁNEK P 106 (PRAVÉ KŘÍDLO) 5
Latinitas medica
Lexikon nejen lékařských sentencí, citátů a rčení. Etika
a právo v kontextu lékařské etiky.
In dubio pro libertate
Úvahy nad ústavními hodnotami a právem.
Genetika populací
a další novinky představuje Nakladatelství Masarykovy
univerzity
Zveme Vás na setkání a besedu s autory nových knih,
z nichž zaujme zvláště Latinitas medica (autoři:
E. Marečková-Štolcová, H. Reichová, M. Severová,
D. Svobodová a F. Šimon), která přináší poprvé na
český knižní trh pozoruhodné dědictví latinské vzděla-
nosti vložené téměř 7 000 citátů zejména z oblasti lé-
kařství.
[ Nakladatelství Masarykovy univerzity

13.30
STÁNEK L 824 (LEVÉ KŘÍDLO)

Ludvík Vaculík
Tisíce slov – čtení z rukopisu nového románu, který vy-
chází v nakladatelství Atlantis
Ondřej Vaculík
Psáno kurzívou: čtení z fejetonů v Českém rozhlase 3 –
Vltava
[ PEN klub

13.30
STÁNEK P 414 (PRAVÉ KŘÍDLO)

Sama doma – autogramiáda Šárky Pavličové
Oficiální křest knihy za účasti autorky, moderátorek
a tvůrců pořadu.
[ Česká televize – Edice ČT

14.00
STÁNEK L 824 (LEVÉ KŘÍDLO)

Jiří Stránský – autorské čtení
Komunismus po česku – úryvky ze stejnojmenného
eseje vydaného v Respekt Edici nakladatelství Res-
pekt Publishing, a.s.
[ PEN klub
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14.00
STÁNEK S 109 (STŘEDNÍ HALA)

José Luis Peixoto (Portugalsko)
autogramiáda
[ Velvyslanectví Portugalska v ČR

14.00–14.50
� VELKÝ SÁL – STŘEDNÍ HALA

Cena Premia Bohemica
Obec spisovatelů uděluje každoročně toto ocenění za-
hraničnímu bohemistovi, který šíří znalost české litera-
tury ve světě. Letos cenu obdrží vietnamský překlada-
tel Duong Tat Tv. Spoluúčinkují Duong Thi Chau Lan,
Marcel Winter, Vladimír Křivánek a další.
[ Obec spisovatelů

14.00–14.50
� LITERÁRNÍ SÁL – PRAVÉ KŘÍDLO 47
Revoluce před branami: Transformace
hlavních měst zemí střední Evropy
po roce 1989
Jak byly vytvářeny identity hlavních měst střední Evro-
py za posledních 20 let a jak byly změny, jimiž prochá-
zely, zachyceny v současné literatuře? Jak byly a jsou
reprezentovány politické, ekonomické, sociální a kul-
turní transformace měst střední Evropy v dílčích litera-
turách? Co charakterizuje kulturní a literární prostředí
hlavních měst střední Evropy a je tento pojem dnes
ještě platný v globalizovaném světě?
Účastníci: Georgi Gospodinov (Bulharsko), Jaroslav
Rudiš (ČR), Ingo Schulze (Německo), Dan Sociu (Ru-
munsko). Moderuje: Agata Lisiak (LAF, Berlin).
pořad v anglickém jazyce
[ Literature Across Frontiers a Svět knihy, s.r.o.

14.00–14.50
� AUTORSKÝ SÁL – LEVÉ KŘÍDLO 47
Arnon Grunberg: Tirza a Fantomová bolest
Beseda s holandským autorem je doplněna scénic-
kým čtením z cyklu LiStoVáNí, pořad moderuje Veroni-
ka Havlíková.
[ nakladatelství Argo a Svět knihy, s.r.o.
14.00–14.50
� SÁL ROSTEME S KNIHOU – PRAVÉ KŘÍDLO 2
Františka Vrbenská – Počítač pro Pegase
aneb O příbězích a knihách v 21. století
Kdysi se zrodily příběhy, aby předávaly poznatky, bu-
dovaly sociální vazby, dotvářely emotivní prostor. Mají
ještě místo ve světě technologického pokroku, dyna-
mického myšlení a informační exploze?
[ SFK Avalon, o.s.

14.00–14.50
� KOMORNÍ SÁL – PRAVÉ KŘÍDLO (BALKON VLEVO)

Profesor Erazim Kohák – Vůle k dějinám
a naše dějiny
Úvod k nové knize profesora E. Koháka Domov a dála-
va, která se zabývá zrodem novodobé české totožnos-
ti z českého myšlení a činů. Přednáška s následnou
diskuzí. Účinkuje: Erazim Kohák.
[ nakladatelství Filosofia

14.00–14.50
STÁNEK L 103 (LEVÉ KŘÍDLO)

Jan Bažant – autogramiáda
autora románu Faustovy děti.
[ nakladatelství  Pistorius & Olšanská

14.00–14.50
STÁNEK L 108 (LEVÉ KŘÍDLO)

Jiří Pilous: Kudy ven – autogramiáda
Autor se zabývá elementárními prožitky svobody v do-
bě nesvobody a nesvobody v době svobody. Šest pří-
běhů střídá styly vyprávění, od pomalého času horské
pouti ke stroboskopu marihuanového rauše.
[ nakladatelství Dokořán

14.00–15.00
STÁNEK L 415 (LEVÉ KŘÍDLO) 1
Ivona Březinová: Bojíš se, Margito? – beseda
a autogramiáda
Autorka především knih pro děti a mládež rozšířila svoji
řadu prázdninových příběhů třech kamarádek propo-
jených s osudy spisovatelů o román Bojíš se, Margito?
Hrdinky tentokrát vyrazily na Slovensko po stopách
Margity Figuli.
[ nakladatelství Albatros

14.00–15.00
STÁNEK P 106 (PRAVÉ KŘÍDLO) 5
Genetika – nová vysokoškolská učebnice
po 30 letech
Masarykova univerzita působí v Brně, kde v roce 1865
díky objevům G. Mendela genetika vznikla. U pří-
ležitosti svého 90. výročí vydává překlad osvědčené
učebnice Principles of Genetics (5. vydání, John Wiley
& Sons, Inc., 823 stran, 2009), autoři D. Peter Snustad,
Michael J. Simmons. Učebnice tak zaplní třicetiletou
mezeru na českém knižním trhu (poslední česká učeb-
nice vyšla v roce 1979). Kolektiv překladatelů tvoří pro-
fesoři brněnských univerzit a pracoviš� Akademie věd,
kteří aktivně přednášejí v daných oblastech genetiky:
Jiří Doškař, Jiří Fajkus, Petr Hořín, Aleš Knoll, Petr Kug-
lík, Jiřina Relichová, Jan Šmarda, Jana Šmardová, Re-
nata Veselská, Boris Vyskot.
Učebnici představí a o nejnovějších objevech v geneti-
ce promluví prof. RNDr. Václav Pačes, DrSc. a prof.
RNDr. Jiřina Relichová, CSc., editorka českého vydání.
překladatelé.
[ Nakladatelství Masarykovy univerzity

14.00–15.00
STÁNEK P 611 (PRAVÉ KŘÍDLO)

Obraz jako dialog s časem – autogramiáda
Kniha Alexandra a Ludvíka Baranových ukazuje zájem-
ci o fotografii mnohostranné možnosti zachycení sku-
tečnosti. V roce 2008 získala kniha titul Fotografická
publikace roku. Knihu podepisuje Ludvík Baran.
[ NIPOS

14.00–15.00
STÁNEK L 702 (LEVÉ KŘÍDLO)

Happy Hour pro maminky a tatínky
Na stánku nakladatelství Smart Press vás při nákupu
jakéhokoli titulu jako dárek čekají knihy Porodní příběhy
a Krása podle Vlasty Libotovské.
[ Smart Press, s.r.o.

14.00–15.20
� PAVILON FANTAZIE A KREATIVITY 5

PRAVÉ KŘÍDLO

Arnošt Goldflam: Dílna tvůrčího psaní
[ Literární akademie

14.00–15.30
STÁNEK S 106 (STŘEDNÍ HALA) 3
Současná ruská literatura – kulatý stůl
Prezentace nového průvodce Sergeje Čuprinina Rus-
ká literatura dnes. Moderuje: Sergej Čuprinin, kritik, lite-
rární vědec, šéfredaktor časopisu Znamja. Účinkují:
spisovatelé Jevgenija Dobrova, Marina Moskvina,
Olesja Nikolajeva, Jevgenij Popov, Roman Senčin,
Tatjana Ustinova a literární teoretička Natalija Ivanova.
[ FATMK Ruska

14.30
STÁNEK L 824 (LEVÉ KŘÍDLO)

Tereza Brdečková – autorské čtení
O cestě na měsíc – ze souboru Evropská povídka.
[ PEN klub

14.30–15.30
STÁNEK L 306 (LEVÉ KŘÍDLO)

Zdeněk Svěrák – autogramiáda
Netřeba představovat geniálního Zdeňka Svěráka, kte-
rý bude svým podpisem zhodnocovat bestseller roku
2008. Jemný a inteligentní humor autora je ideálním
společníkem pro váš volný čas! Kdokoli z nás se mohl
někdy v životě dostat do stejné situace jako hlavní hrdi-
nové jednotlivých příběhů. Dlouho očekávaná sbírka
Svěrákových povídek bude skvostem ve vaší knihov-
ně, ke kterému se budete rádi vracet.
[ nakladatelství Fragment

14.00–14.45
STÁNEK L 605 (LEVÉ KŘÍDLO)

Jáchym Topol – autogramiáda
Knihu Chladnou zemí bude podepisovat Jáchym To-
pol.
[ nakladatelství Torst

15.00
STÁNEK L 408 (LEVÉ KŘÍDLO) 4
Arnon Grunberg – autogramiáda
[ nakladatelství Argo

15.00
STÁNEK L 816 (LEVÉ KŘÍDLO)

Setkání s Jiřím Stránským
Jeho kniha úvah a osobních vzpomínek s názvem
Komunismus po česku vyšla koncem minulého roku
v Respekt Edici.
[ Respekt Publishing a.s., vydavatel týdeníku Respekt

15.00
STÁNEK L 824 (LEVÉ KŘÍDLO)

Zdeněk Janík
čte z připravované sbírky Hra na tichou poštu.
[ PEN klub

15.00
STÁNEK P 501 (PRAVÉ KŘÍDLO)

Svatopluk Káš – autogramiáda
[ Galén, spol. s r.o.

15.00–15.45
STÁNEK L 103 (LEVÉ KŘÍDLO)

Marek Šindelka – autogramiáda
Laureát Ceny Jiřího Ortena 2006 – autor románu Chy-
ba.
[ nakladatelství Pistorius & Olšanská

15.00–15.50
� VELKÝ SÁL – STŘEDNÍ HALA

Anticena Skřipec
Odborná porota Obce překladatelů ve složení Václav
Jamek, Miroslav Jindra a Vratislav Slezák vyhlašuje
Anticenu za nejhorší prohřešky v překladatelské litera-
tuře, zaznamenané v uplynulém roce.
[ Obec překladatelů

15.00–15.50
� AUTORSKÝ SÁL – LEVÉ KŘÍDLO

Předávání výročních cen Mladé fronty
za rok 2008
Moderuje a hudbou doprovází Jan Burian.
[ Mladá fronta, a.s.

15.00–15.50
� LITERÁRNÍ SÁL – PRAVÉ KŘÍDLO

Příběh Petra Lébla očima Radky
Denemarkové
Smrt, nebudeš se báti aneb Příběh Petra Lébla (Host
2008) je faktografický román o kontroverzní osobnosti
divadelního režiséra, nad nímž autorka strávila osm let
svého života.
[ vydavatelství Host

15.00–15.50
� SÁL ROSTEME S KNIHOU – PRAVÉ KŘÍDLO 5
Jaroslav Dušek – Aleš Ulm: Kniha mého srdce
beseda
Novinky o pořadu České televize „Kniha mého srdce“
se dozvíte od moderátora J. Duška a šéfdramaturga
Centra zábavné tvorby ČT A. Ulma. Možná se dozvíte
i to, jaká je kniha jejich srdce.
[ Česká televize a Svět knihy, s.r.o.

15.00–15.50
� LITERÁRNÍ KAVÁRNA – PRAVÉ KŘÍDLO47

(BALKON VLEVO)

Ingo Schulze – autorské čtení
Čtení berlínského autora, jehož romány Berlínské bole-
ro a Adam a Evelyn vycházejí v českém překladu. Spo-
luúčinkuje Tomáš Dimter. Pořad je součástí literárního
programu „Das Buch“ – prezentace německy psané li-
teratury Německa, Rakouska a Švýcarska.
[ Goethe-Institut Prag
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15.00–15.50
� KOMORNÍ SÁL – PRAVÉ KŘÍDLO 2

(BALKON VLEVO)

S kosmonauty a vyzvědači
Známý publicista a spisovatel Karel Pacner, představí
svou novinku Atomoví vyzvědači studené války; poté
spolu s Antonínem Vítkem, znalcem výzkumu vesmíru,
představí společný titul Půlstoletí kosmonautiky.
[ Nakladatelství Epocha

15.00–15.50
STÁNEK P 601 (PRAVÉ KŘÍDLO)

Marie Vágnerová – autogramiáda
Autogramiáda spoluautorky knihy Náročné mateřství.
[ Univerzita Karlova – nakladatelství Karolinum

15.00–16.00
STÁNEK L 212 (LEVÉ KŘÍDLO) 5
Taháky pro dospělé – křest a autogramiáda
Neformální beseda s Janou Jašovou, Josefem Josefí-
kem, Jiřím Bílkem, Františkem Krumlem, Františkem
Jelenem a Jiřím Fixlem k nové knižní řadě „Taháky pro
dospělé“ – praktické příručky pro rozličné životní situa-
ce – Jak si najít partnera, Jak přežít soužití s puber-
�ákem, Velké premiéry malých věcí, Š�astná čísla.
[ Fortuna Libri

15.30
STÁNEK L 824 (LEVÉ KŘÍDLO)

Zdena Bratršovská a František Hrdlička
autorské čtení
Báječný hotel Rezeda – nový román, který vychází
v nakladatelství Akropolis.
[ PEN klub

15.30–16.20
� PAVILON FANTAZIE A KREATIVITY 2

PRAVÉ KŘÍDLO

Jiří Procházka – Agent JFK – česká SF&F
knižní řada
Existují myriády světů, rozprostírajících se do minulosti
i do budoucnosti. Na správný chod tohoto metauniver-
za dohlíží supertajná organizace. O knižní sérii předná-
ší a čte jeden z hlavních autorů.
[ SFK Avalon, o.s.

15.30–16.30
STÁNEK L 407 (LEVÉ KŘÍDLO)

Martin Hilský – autogramiáda
V květnu 2009 uplyne 400 let od prvního vydání Sha-
kespearových Sonetů – při příležitosti tohoto význam-
ného výročí vycházejí Sonety v překladu Martina Hil-
ského v brožované řadě Shakespearova díla.
[ nakladatelství Atlantis

15.30–17.00
STÁNEK S 106 (STŘEDNÍ HALA) 3
Gogol v současném světě – kulatý stůl
věnovaný 200. výročí narození N. V. Gogola
Prezentace výstavy knižních ilustrací k dílům N. V. Go-
gola. Moderují: Natalija Ivanova, literární teoretička,
první zástupkyně šéfredaktora časopisu Znamja, Ana-
stasija Archipova, ilustrátorka, předsedkyně vedení
sekce Knižní grafika Moskevského svazu umělců.
[ FATMK Ruska

16.00
KNIHKUPECTVÍ EVROPA – STŘEDNÍ HALA 4
Pauls Bankovskis, György Dragomán
autogramiáda
[ Svět knihy, s.r.o.

16.00
STÁNEK L 101 (LEVÉ KŘÍDLO)

Václav Klaus – autogramiáda
Prezident republiky podepisuje svou knihu Rok šestý,
prezident republiky k Lisabonské smlouvě.
[ nakladatelství Euromedia Group – Knižní klub

16.00
STÁNEK L 824 (LEVÉ KŘÍDLO)

Arnošt Goldflam – autorské čtení
Standa a dům hrůzy – čtení z knihy pro děti i dospělé
vydané nakladatelstvím Andrej Š�astný.
[ PEN klub

16.00–16.45
STÁNEK L 605 (LEVÉ KŘÍDLO)

Juraj Horváth a Moruše
Výtvarník a spoluautor knihy Max a Saša bude prezen-
tovat novou knihu nakladatelství Baobab. Přij�te si pro
podpis Moruše! Ve čtení z LiStOVáNí připomeneme
také Zimní bitvu Jeana-Claudea Mourlevata (ilustroval
Juraj Horváth).
[ nakladatelství Baobab

16.00–16.50
� VELKÝ SÁL – STŘEDNÍ HALA 2
Kreativní města
Beseda s ředitelkou Edinburgh UNESCO City of Litera-
ture Trust paní Alison Bowden, představení projektu
Creative cities a Future City Game – British Council.
Představení projektu Creative Cities – Nigel Bellin-
gham, ředitel British Council, Czech Republic. Cílem
mezinárodního projektu British Council je poskytnout
mladým lidem nástroje k tomu, aby svá města přemě-
nili na lepší místa. Projekt je organizován s partnery
z řad různých soukromých i veřejných organizací a ev-
ropskými městy, kteří společně chápou, že inovace
jsou v moderním světě základem udržitelného rozvoje.
pořad v anglickém jazyce
[ Česká centra a British Council

16.00–16.50
� LITERÁRNÍ SÁL – PRAVÉ KŘÍDLO 47
Literatura jako médium – nové trendy
v evropských literaturách a další média
Jak se prolíná literatura s médii jako je film, divadlo a vi-
zuální umění? Jakou roli hrají intermedialita a multime-
dialita při tvorbě a šíření evropské literatury? Jaké tren-
dy a témata se v oblasti médií včetně literatury za pos-
ledních dvacet let objevily?
Účastníci: Chris Chryssopoulos (Řecko), Saskia de
Coster (Belgie-Vlámsko), José Luis Peixoto (Portugal-
sko). Moderuje: Magdaléna Platzová (Respekt).
pořad v anglickém a českém jazyce
[ Literature Across Frontiers a Svět knihy, s.r.o.

16.00–16.50
� SÁL ROSTEME S KNIHOU – PRAVÉ KŘÍDLO 2
Orbis pictus aneb … beseda o projektu
interaktivních výstav
Představení projektu ,,Orbis pictus aneb…“ a jeho
dvou putovních výstav Labyrint světla a Leporelohra.
Beseda s Petrem Niklem, režisérkou PhDr. Ivanou Kře-
novou a hosty.
[ WALD Press s.r.o.

16.00–16.50
� AUTORSKÝ SÁL – LEVÉ KŘÍDLO

Ceny Miroslava Ivanova
Předávání Cen Miroslava Ivanova 2009 (devátý ročník)
za literaturu faktu v kategoriích: celoživotní dílo, pro-
dukce za poslední 3 roky, autoři do 39 let, publicistika,
nakladatelství literatury faktu. Účinkují: Karel Richter,
Jan Halada, Jiří Klepsa, Zdeněk Maixner, Václav Mora-
vec, Miroslav Kučera a laureáti cen.
[ Klub autorů literatury faktu

16.00–16.50
� LITERÁRNÍ KAVÁRNA – PRAVÉ KŘÍDLO 4

(BALKON VLEVO)

Martin Prinz – autorské čtení
Martin Prinz se prosadil svým románem Der Räuber
(2002 – česky v r. 2008 pod názvem Lupič). V Praze
bude číst z nového románu Ein Paar, v němž nahlíží
pod povrch zdánlivě ideálního manželství dnešních
úspěšných třicátníků. Spoluúčinkuje Dr. Zuzana Au-
gustová. Pořad je součástí literárního programu „Das
Buch“ – prezentace německy psané literatury Němec-
ka, Rakouska a Švýcarska.
Překlad literární ukázky je zajištěn.
[ Rakouské kulturní fórum v Praze a Svět knihy, s.r.o.

16.00–16.50
STÁNEK P 601 (PRAVÉ KŘÍDLO)

Jiří Kraus – autogramiáda
Autogramiáda autora knihy Jazyk v proměnách komu-
nikačních médií.
[ Univerzita Karlova – nakladatelství Karolinum

16.00–17.00
STÁNEK L 203 (LEVÉ KŘÍDLO)

Vlastimil Vondruška – Život ve staletích
Představení nového projektu spisovatele Vlastimila
Vondrušky Život ve staletích a křest prvního svazku.
[ Nakladatelství MOBA

16.00–17.00
STÁNEK L 206 (LEVÉ KŘÍDLO)

Happy hour – setkání příznivců dobrých
knih u sklenky vína s autory, překladateli
a redaktory.
Nenechte si ujít příležitost pohovořit si o knihách s Ar-
noštem Lustigem a dalšími kmenovými autory Mladé
fronty.
[ Mladá fronta, a.s.

16.00–17.00
STÁNEK L 306 (LEVÉ KŘÍDLO)

Pavel Dobeš – autogramiáda
Zahrajte si největší hity Pavla Dobeše! Zpěvník s jeho
největšími hitovkami, jako jsou Jarmila, Hruška, Skupi-
nové foto, Zum zum, Zpátky do trenek a řada dalších
hitů, je určen úplně všem, bez rozdílu věku a pohlaví.
Může být váš i s osobním věnováním Pavla Dobeše.
[ nakladatelství Fragment

16.00–17.20
STÁNEK L 406 (LEVÉ KŘÍDLO)

Představení nových audioknih z produkce
AudioStory a Popron Music
Autogramiáda autorky Ireny Obermannové a interpret-
ky Vandy Hybnerové k novinkovému CD Matky to chtěj
taky spolu s autogramiádou Saši Rašilova k CD Šakalí
léta a jiné povídky od Petra Šabacha.
[ AudioStory

16.30–17.20
� PAVILON FANTAZIE A KREATIVITY 5

PRAVÉ KŘÍDLO

Eva Schneiderová: Kuna nese nanuk
Nebaví vás čeština? Přijde vám snad nejen těžká, ale
též nudná? Myslíte si, že se při skloňování podle vzorů
či při časování sloves prostě nezasmějete a nezasmě-
jete, pak si přij�te pro inspiraci. Seznámíte se se
spoustou zajímavých a zábavných cvičení, jazykových
her a hříček, jazykolamů, hlavolamů, chytáků a dalších
vylomenin, které jdou s češtinou provádět.
[ Eva Schneiderová a Svět knihy, s.r.o.

16.30
STÁNEK L 824 (LEVÉ KŘÍDLO)

Ladislav Denis Verecký, překladatel, novinář,
fejetonista
Dopisy Ivana Diviše.
[ PEN klub

16.30
STÁNEK L 108 (LEVÉ KŘÍDLO)

Václav Klaus – autogramiáda
Prezident republiky podepisuje svou knihu Modrá, ni-
koli zelená planeta.
[ nakladatelství Dokořán

16.30
STÁNEK S 103 (STŘEDNÍ HALA)

Mihai Sin – autorské čtení a autogramiáda
[ Rumunský kulturní institut v Praze

17.00
STÁNEK L 824 (LEVÉ KŘÍDLO)

Vladimír Křivánek
čte ze svých básnických sbírek Adieu Paris a Pijáci me-
lancholie.
[ PEN klub

17.00–17.50
� VELKÝ SÁL – STŘEDNÍ HALA

Odhalení – Africké ozvěny
Vyprávění o expedici do Kamerunu a Středoafrické re-
publiky po stopách goril nížinných. V rámci programu po-
prvé spatříte unikátní videozáběry a fotografie! Účinkují:
Miroslav Bobek a Jana Jirátová. Moderuje: Petr Rajchert.
[ Český rozhlas Online
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17.00–17.50
� AUTORSKÝ SÁL – LEVÉ KŘÍDLO

Kam se v Praze chodilo za múzami
Nejenom o literárních salonech, kavárnách, hospo-
dách, ale i o životě pražských intelektuálů 19. a začát-
ku 20. století pohovoří autorky knihy Kam se v Praze
chodilo za múzami Yveta Dörflová a Věra Dyková. At-
mosféru této doby přiblíží promítání exteriérů a interié-
rů těchto míst a dále i citáty z literárních děl, korespon-
dence, deníků, pamětí a tzv. cancbuchů.
[ Vyšehrad, spol. s r.o.

17.00–17.50
� LITERÁRNÍ KAVÁRNA – PRAVÉ 47

KŘÍDLO (BALKON VLEVO)

Alain Claude Sulzer – autorské čtení
Švýcarský spisovatel, novinář a rozhlasový pracovník
A. C. Sulzer představí v autorském čtení svůj poslední
román Privatstunden (Soukromé hodiny) o osudech
mladého emigranta ve Švýcarsku. Spoluúčinkuje Ra-
dovan Charvát. Pořad je součástí literárního programu
„Das Buch“ – prezentace německy psané literatury
Německa, Rakouska a Švýcarska.
[ Švýcarské velvyslanectví ČR a Svět knihy, s.r.o.

17.00–17.50
� LITERÁRNÍ SÁL – PRAVÉ KŘÍDLO 47
Mezinárodní setkání s mladými spisovateli
Clare Azzopardi (Malta), Chris Chryssopoulos (Řec-
ko), Roman Simić (Chorvatsko). Jakými tématy se
dnes zabývají mladí spisovatelé na jihu Evropy? Mode-
ruje Alexandra Büchler (LAF, Transcript).
pořad v anglickém a českém jazyce
[ Literature Across Frontiers a Svět knihy, s.r.o.

17.00–17.50
� SÁL ROSTEME S KNIHOU – PRAVÉ KŘÍDLO

Setkání s Janem Čechem aneb Povídání nejen
o letadlech
Autorské čtení z nové knihy Nazdar orlové, která nava-
zuje na čtenářsky velmi úspěšnou knihu Droga zvaná
letadla, a představení dalšího literárního počinu. Mo-
deruje Jan Hamerník (Rádio Beat).
[ nakladatelství Jalna
17.00–17.50
� KOMORNÍ SÁL – PRAVÉ KŘÍDLO (BALKON VLEVO)

Mezisvěty
Lužickosrbská spisovatelka Jěwa-Marja Čornakec a její
texty v lužické srbštině a češtině.
[ Domowina-Verlag

17.00–17.50
STÁNEK P 601 (PRAVÉ KŘÍDLO)

Otakar A. Funda – autogramiáda
Autogramiáda autora knihy Když se rákos chvěje nad
hladinou.
[ Univerzita Karlova – nakladatelství Karolinum

17.00–18.00
STÁNEK L 605 (LEVÉ KŘÍDLO 1
Petr Nikl: Jeleňovití a Pohádka o Rybitince
Čtení, zpěv a autogramiáda Petra Nikla.
[ nakladatelství Meander

17.00–18.00
STÁNEK L 702 (LEVÉ KŘÍDLO)

Happy Hour pro ženské duše
Všechny dívky a ženy! Přij�te na stánek nakladatelství
Smart Press, kde vás čeká při nákupu jakéhokoli titulu
jako dárek kniha Vzpomínky obyčejné ženy.
[ Smart Press, s.r.o.

17.15–18.00
STÁNEK S 206 – STŘEDNÍ HALA

Andrzej Pilipiuk – autogramiáda
Autogramiáda předního polského autora fantasy litera-
tury.
[ Polský institut v Praze ve spolupráci s nakladatelstvím

Laser books

17.30
STÁNEK L 824 (LEVÉ KŘÍDLO)

Jiří Šlupka Svěrák – Bluesman u klavíru
Skladatel, textař, sbormistr a klavírista představuje
svou tvorbu.
[ PEN klub

17.30–18.50
� PAVILON FANTAZIE A KREATIVITY 2

PRAVÉ KŘÍDLO

Michaela Bartoňová: Od tečky k obrazu
workshop
Malovat pro radost a nebát se bílého plátna. Dovolit in-
tuici, aby vedla vaši ruku. Pár opovědí na to, proč být
kreativní. A čemu v nás to pomáhá.
[ M. Bartoňová a Svět knihy, s.r.o.

18.00–18.30
P 613 (PRAVÉ KŘÍDLO)

Jan Čech – autogramiáda
Autor Jan Čech podepisuje na stánku Agentury Dobrý
den svou novou knihu Nazdar orlové.
[ Nakladatelství Jalna

18.00–18.50
� VELKÝ SÁL – STŘEDNÍ HALA 3
Sergej Lukjaněnko
Tvůrčí setkání se známým autorem fantastických ro-
mánů Sergejem Lukjaněnkem, laureátem mnoha cen,
nositelem titulu Nejlepší fantasta Evropy.
[ FATMK Ruska

18.00–18.50
� LITERÁRNÍ SÁL – PRAVÉ KŘÍDLO

O českém překládání alžbětinského barda
Letos uplyne čtyři sta let od vydání Sonetů W. Shakes-
peara, nejpřekládanější a nejvydávanější básnické
sbírky u nás. Nejen o ní, ale o celém díle velkého Alžbě-
tince, besedují jeho čeští překladatelé – Martin Hilský,
František Fröhlich, Jiří Josek, Miloslav Uličný. Moderu-
je Stanislav Rubáš.
[ PLAV a Svět knihy, s.r.o

18.00–18.50
� – AUTORSKÝ SÁL – LEVÉ KŘÍDLO 4
Juana Salabert: Současný španělský román
v evropském kontextu
Moderuje: Blanka Stárková.
pořad ve španělském a českém jazyce
[ Instituto Cervantes de Praga, Svět knihy, s.r.o.
18.00–18.50
� SÁL ROSTEME S KNIHOU – PRAVÉ KŘÍDLO

Co na to Jiří X. Doležal?
Jiří X. Doležal, reportérská legenda společenského
týdeníku Reflex, nejznámější tuzemský zastánce mari-
huany, odborník na extremistické skupiny a tiskový
mluvční veverky Huli zodpoví v otevřené diskuzi jaké-
koliv vaše dotazy.
[ Ringier

18.00–18.50
� LITERÁRNÍ KAVÁRNA – PRAVÉ KŘÍDLO

(BALKON VLEVO)

Mladé prozaičky nakladatelství Host
Petra Soukupová, oceněná za svou prvotinu K moři
(Host 2007) Cenou Jiřího Ortena a nominací na Mag-
nesii Literu, přečte úryvek z nové prózy Zmizet. Kurá-
torka Kateřina Tučková představí připravovanou knihu
s názvem Gerta.
[ vydavatelství Host

18.00–18.50
� KOMORNÍ SÁL – PRAVÉ KŘÍDLO 27

(BALKON VLEVO)

Andrzej Pilipiuk – beseda
A. Pilipiuk – přední polský autor fantasy, tvůrce kultovní
postavy Jakuba Vandrovce, producenta kořalky a ven-
kovského vymítače – samouka, který je oblíbený i mezi
českými čtenáři.
[ Polský institut v Praze

PROGRAMY MIMO
VÝSTAVIŠTĚ | 15. 5.
9.00–14.00
ČESKÉ CENTRUM PRAHA, RYTÍŘSKÁ 31, PRAHA 1

Praha – kreativní město literatury
Česká centra pořádají minikonferenci na téma „Praha
– kreativní město literatury“, pozvání přijala paní Ali
Bowden, ředitelka Edinburgh UNESCO City of Litera-

ture Trust. Akce je součástí Evropského roku kreativity
a inovace.

10.00–11.00
LYCEUM ZAMĚŘENÉ NA STUDIUM RUSKÉHO JAZYKA

Ukázková hodina ruštiny
Moderuje: A.V. Golubeva
[ FATMK Ruska

10.00–12.00
POLSKÝ INSTITUT V PRAZE, MALÉ NÁM. 1, PRAHA 1

Literární a výtvarná dílna pro děti
Setkání s autorem pohádek a dětských průvodců po
evropských zemích Łukaszem Dębským a výtvarnici
a ilustrátorkou jeho knížek Annou Kaszubskou-Dębs-
kou.

14.00–15.00
ŠKOLA PŘI VELVYSLANECTVÍ RUSKÉ FEDERACE

Dějiny miniaturních knih v Rusku
Souhrnná přednáška s diaprojekcí.
Moderuje: Jaroslav Kostjuk, sběratel, člen Mezinárod-
ní organizace sběratelů miniaturních knih, člen Spolku
ruských bibliofilů.
[ FATMK Ruska

14.30–16. 30
RUSKÉ STŘEDISKO VĚDY A KULTURY

Učebnice ruského jazyka: jak správně vybrat?
Metodologický seminář pro učitele ruštiny jako cizího
jazyka. Moderuje: A.V. Golubeva.
[ FATMK Ruska

17.30–20.00
RUSKÉ STŘEDISKO VĚDY A KULTURY

Slavnostní uvítaní a udílení cen českým
překladatelům za nejlepší překlad z ruského
jazyka.
[ FATMK Ruska

18.30
CAFÉ NORDICA, ZLATNICKÁ 10, PRAHA 1 47
Setkání se severskými hosty Světa knihy 2009
Beseda se severskými spisovateli – hosty Světa knihy
2009 – a překladateli severské literatury. Diskuzi doplní
autorské a scénické čtení.
V severských jazycích.
[ Skandinávský dům, o.s.

19.30–21.00
CAFÉ FRA, ŠAFAŘÍKOVA 15, PRAHA 2 4
Vona Groarke: Nové básně a prózy v překladu
Pořad představuje nejčtenější současnou irskou bás-
nířku mladší generace, jejíž kniha vyšla v překladu Da-
niely Furthnerové pod názvem Vlastní cestou v nakla-
datelství Opus. Autorka bude číst z nových básní a
próz a v překladu Daniely Furthnerové a Veroniky Re-
vické. Komentuje Štěpán Nosek. Uvádí Justin Quinn.
pořad v anglickém a českém jazyce
[ Literature Across Frontiers a Fra

19.30–21.00
DIVADLO KOMEDIE, JUNGMANNOVA 1, PRAHA 1

Setkání tří generací: Franz Wurm – Ota Filip –
Milena Oda
Tři spisovatelé, tři životní osudy. Všichni pocházejí z Čech,
ale píší německy. Nyní se poprvé setkají, společně
čtou a vyprávějí o svých životních cestách jako literáti
i jako lidé. Účinkují: Ota Filip, Milena Oda a Franz
Wurm.
V českém a německém jazyce, tlumočení zajištěno.
[ Pražský literární dům autorů německého jazyka

19.00
DIVADLO ČERTOVKA, NOSTICOVA 2A , PRAHA 1

Svět knihy aneb Kniha mého srdce
Během večera přečtou aktéři úryvky z vybraných knih
a budou je komentovat v návaznosti na diskusi s publi-
kem. Účinkují: Jaroslav Dušek a Pjér la Šé’z.
[ divadlo Čertovka
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